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Diinkii Kanlı Mu hare eler Dük Dö v·ndsör 
Almanlar, Yarım Milyon Piyade Ve Dört Bin Tankla Yüklendiler 

Harp Meydanları, Alman Cesedle
rile Dolmuş Bir Haldedir 

Fransız orduları, düşmana şiddetle mukavemet etmekte ve büyük zayiat 
verdirmektedir. Alman tankları, grup halinde imha ediliyor 

Paris, 8 (A.A) - Havas ajansı as
keri vaziyet hakkında şu mütaleayı 
yürütmektedir: 
Düşman hücumları, bugün öğle. 

den sonra Parise gelen haberlere is
tinad edilerek, umumi bir şekilde 

şu suretle tesbit edilmektedir: 
Almanlar dün AiSBe nehrini Sois

~onsun şarkından geçllM!ğe teşebbüs 

etmişlerdir. Pek şiddetli muharebe
lerden sonra nihayet bu nehrin mu
rurundan Almanlar menedilmişler -

• 

Dün ltalyan 
orduları 

hudutlarındaki 
teftişe gitti 

. Pais, s (Radyo> - Dük Dö vind-r·etmiştir. 
sör, İtalyan hudutlarındaki Fransız Sabık kralın refakatinde 
erdularmı teftiş için bu&1in hareket kurmaylar da vardır. 

lngiltere hükumeti 
Beşinci kolun faaliyeti hakkında 

geniş tertibat aldı 
Londra, 8 (Radyo) - HükOmet, li İngilizler takip edilmektedir • 

beşinci kolun faaliyeti hakkında çok Trenlerde geç vakit seyahat edeıı
büyilk tertibat almijtır. Bu cümleden !er, ne-zar,.t altında bulundurulmak
olarak; İngiltereye gelen Hollanda ta ve bunların bir kısmı isti~vap edil 
ve Belçika zabitleriyle bizzat şüphe- dikten sonra enterne edilmektedir. 

Alman Propagandası 
dit. Daha şimalde Fransızlar bu ~a · U f ..1 • /ı 
balı Aise nehrinin şimal sahilini naljTe e Şaljan aeSzSe, er 
işgal etmekte idiler. Bu nehrin ci - f • d 
varındaki tepeler ve yamaçlar üze - ertıp e igor 
rinde çok şiddetli muharebeler yeni- Paris, 8 (A.A) - Poloııyada tat. zer ztloti dağıtılmıf ve tatil ırünleri 
den başlamı~. Almanlann Ois neh- , .,.._ bik edilmekte olan politkayı Alman 1_._ ta d . 1 . d ld r _.., 
r··· hlll · d d'" tak ı d UAan ve ansıng erı o urup ..,.,,. 

ı sa enn e ırer mın a ar & 1 . . propagandasının ne suretle gösterdi- . . 
olduğu kadar mühim gayretltır sar - '114/Üız tankla.n - . . . . ce konuşarak &ülüp eğlenmelen ve 
!etmedikleri görülmektedir. Oisdan ıı.arnizonlardan ge~. çek~lmek em - ı Yalnız bir yedi buçukluk bataryanın unsurlar ilerleyiflerini artırmışlar • l'inı şu mısal ısb.at. &tme~ır: . bu suretle davetlilere yarlilerin Al· 
Bresle nehrine kadar muharebe hat rıni alanlar bu çekılışlerıni tam in· bir gün zRrfında yirmi beş tank tah- dır. İleri müfrezeler sivri bir uç ha- Amerikan salıbı ahmerı dele&'elen ma .. . h kkmda mesud yap-

t il h ·ıe .. k t•• b ' k'ld t tizamla yapmışlardır. rip ettiöMni söylemek buııun eıı bil- !inde Forgez Bauks mıntakaııına gelmeden evvel Varşovada bulunup n reJımı a 
ı m n anı rını a ı ır şe ı e es- •· • h k k b'I ı d ki ~---'·-' edilm' b. . Almanların tank zayiatı pek bü- yük delilini teşkil etmektedir varmışlardır ,..e ce onuıma ı en A manlar ınils ı anru &'_...._"'"" ellll' lf • 

Hıt etm
1
e
2
k k~labıl trolmkamdaklabirberaber yük n 'sbetler dahilinde artmaktadır. Paris, 8 (A.A) - 8 hazir~u sa. Cephenbı • .. eri kalan kısmında v~ tace«ıa davet edilip kendilerine y6- tir. 

ama ı ome e a e.r mesa- l . 
f d k . b' lrt d b 1 k B e lk safta harbeden yedı buçukluk bah tebliği: ziyet ayni olarak kalmıştır. e e ı ır no a an aş ıyara r s- _ 
1 • t ki tt'kte d toplarımız Almanlann zırhlı kutle. Diln akşam Breslein yukarı vadi - Londra, 8 (A.A) - cRöyten 
e ırmagını a p e ı n sonra e - 1 . d b " .. 1 hl 1 1 d ., 
· k d · t'd d tt••. .. 1 ·ı erın e uyu c ra e er açmış ar ır. sinde bulundukları bildirilen zırhlı -Devamı 4 ncü Sahued&-

nıze a ar ım ı a e ı gı soy enı e -
bilir. Muharebenin inkişafı itibariyle ------------------------- --------------

esasen daimi surette imtidad eden 1 t · · · 
bir cephe mevzuu bahis değildir. eş m para o r u 
:: ~t~~:~e:~~': :i~h~~~~~: ~:;!~~:~ .. 

Memleketini kurtarmak içinhu
dutlarda iki ordu teşkil etmekle 

meşgul bulunuyor 

İtalyanın vaziyeti 
Ve Fransızca (Tan) ın 

yazdıkları 

Finlandiya 
Hükumeti 

Milletinden altın istedi 
Paris, 8 (Radyo) - Tan !azetesi; Stokholm 8 (Rad o) _ Fiı:ılilnW.. 

ltalyanın harbe hazırlandıgını ve hük(l '. li Y • • • dü 
fakat ne zaman harekete geleceği ya . meti, ma vazıyetini . • 
hakkında tahminde bulunmanın im- zelt?1ek maksadiyle halktan altın ~ 
kansız olduğunu yazdıktan sonra temıştir. Bunun üzerine, herkes elııı.. 
şunları kaydetmektedir: ~eki altınları ve müce~heratı ve~e-

cltalyanın alacağı vaziyeti, ne dil. ge başlamış ve kısa bır zaman ıÇlll • 
şündüğü malum olmıyan Mussolini de bir çok altın toplamıştır. 
tesbit edecektir. len fikirler, tamamen afaki ve bi( 

Buna dair şimdiye kadar yürütil - takım tahminlerden ibarettir.> 

ne, derecesi hakkında henüz tam bir 
ma!Omat alınamıyan bir Alman zırh
lı grubu yirmi kilometre kadar Fran 
sız hatlarının gerisine doğru ilerle
miştir. Bu hareketin istikameti ce -
nup ve cenubi garbidir. Bu grup ile 
birlikte motölü piyade kıtalarını da 
götüren bir tank kolu vardır ki mu -
7affakiyetle harbedilecek bir kuv 

vette ise de arazi işgal edecek ve 
orada uzun milddet tutunacak bir 

Vaşington, 8 (Radyo) - Niyork 
Taymis gazetesinin Kahire muha. 
biri, Habeş imparatoru Haile Selasi
yenin memleketini kurtarmak ve 
istiklalini tekrar temin eylemek için 

Berlin boınbardıınan edildi 
iktidarda değildir. 

Askeri mehafilin noktai nazarııc a 

göre, bu kolun varabileceği noktalar 
her ne olursa olsun vaziyeti Fransız 

kumandanlığının ona karşı ittihaz 
ettiği tedbirlere nazaran muvakkat 

~~. ck et c ıreçtigini haber vermekte - Hava ~aa .'ilJeti dün çok genişti. Alman pagıtahtını 
Bildirildiğ i ne göre, Negüs, Londra J 1 

• 

ve tehlikelidir. 
:Muharebenin umumi vasıfları ne 

dün ne de bu sabah değişmem i~t i r. 
Muharebe çok ~iddetLdir. Ve tahmin 
olunduğuna göre Alman ordusu b~ş 
lı:umandanlıih elinde bulunan hnk
ların ~te ikiqini ateş hattına ~okmuş 
tur. Frans:ız piyadesi bu zırhlı hü -
cumlara karşı mevkiini metinanc mu 
hafaza etmektedir. Taarruzun bida- · 
yetlndenberi istinad noktaları'flız -
dan bfiyük bir ekseriyeti tankların 
darbelerine, Alman piyadesinin bil-
cumlarına ve Alman topcusu ile tay-

Habeş istan imparafon, Negii.~ 

dan ayrı.la'.·ak Habe~i~t~n h~~udları- bombalzyan lngiliz deniz fagljareleridir 
na gelmıştı r. Halen hırı İngılız ve 

lik dairesinin tebliği: 
Paris, 8 (A.A) - Fransız amiral-ı 

Donanmaya mensup hava kuv -
vetlerinin bir filosu 7 haziran gecesi 

ord ubU iıazırlamakla me;;guldür. Berl in varoşlarını ve bazı fabrikaları 
Bir ~ ok Raslar Negüsün emrindedir. bombardıman etmiştir. Tayyareleri

Fransız somnlilerinde, d iğeri da 

C ~nra hıı dudlarında olmak üzere 

mükemmel techiz edilmiş iki Habeş 

Bu yeni ordular, memleketlerini kur. 
tarmak için İtalyanın harekete geç
mesini beklemektedirler. 

mizin hepsi üslerine dönmilştür. 
Paris, 8 (A.A) - Hava nezareti 

bildiriyor: 
Son Uç gUn zarfında hava kuvvet

lerimizin muharebeye kütle halinde 

,.,...uharı·ye ve manı .. ratura müdahalesi.bilhassa dü~manın zırhlı l ; T ı T ~ kıtal arına, ıaşe ve takvıye kollarına 
yapılan taarruzlar şeklinde tezahür 

Yaresiı:ıin çok şiddetli ateşlerine mu- E l d } • h • k" J etmiştir. 
Şya arın a yapı an l tı ara mut a• Hava kuvvetlerimizin son günler-

kavemet etmiştir. 

Bu istinat noktalannda bulunan 
• • de düşman h:ırekitında husule ge. 

ka fOn verılecektır tirdikıeri karuııklık kara kuvvetıeri-
lstanbuı 8 (Telefonla) - Hükil- çeşidin fiyatlarını ayrı ayrı tesbit e- mizin faaliyetini geniş mikyasta kır 

MOLOTOF 
~ıitflanga h0 yetini ka

bul etti 

met, tuhafiye ve manifatura eşyala- derek alakadarlara bildirmiştir. ldaylaştırmıştır Ev_ve!ki gece bombar 
rında yapılmakta olan ihtikarı önle- İhtikar komisyonu, pazartesi gü- ıman ~Y!e.rele:ımız harp .sahası • Va:rifeden ~orgun ~e ~akat ııı~nun dönen Jngiliz taıı;Jare-
mek için geniş tertibat almış ve kırk nil mühim bir toplantı yapacaktır. nın rkerilerıkndlel şıddetle faalıyete ge. cılerinden bir grup 

çere iaşe o arını, yolları ve tlmetı felce uiratl!U4lar ve bir çok tankları Diln rece geç vakit ve bu sabahın 

R d h 1 k difer hatlannı bombardıman etmiş- muharebe haricine çıkarmışlardır. ilk saatlerinde dü ~man tayyarelerı 
Moskova, 8 (A.A.) - Tas ajaı:ı.51 omanya a azır 1 !erdir. Keşif tayyarelerimiz gece Ye Bilyilk bir faaliyet sarfeden avcı sahil üzerinde uçmuştur. Bir hç 

bildiriyor: gilndilz bir çok uçuşlar yaparak kıy- tayyarelerimiz fahrip müfrezeleri - bomba atmışlarsa da maddi ziyan az 
B. Molotof dün Litvanya heyeti metli ma!Qmat getirmişlerdir. DUn mizi pek müessir surette himaye et- olduiu gibi inganca hiçbir zayiat ol-

Vekile reisi B. Merkisi kabul etmiş- Yenı· sınıflardan bı·r kısmının askerlik alçaktan uçan hücum tayyarelerimiz mişlerdir. Diln şimal cephesinde mamışt: r. 
tir. Bu müllkatta Litvanyarun Mos- birbir;ni takip eden dalgalar halin. Fran~ız avcı tayyareleri düşmanın Londra, 8 ( A A) - Dun akşam 

kova elçisi B. Katkevicin ile Sovyet- b l • mu""racaatları emrolundU de bombaları ve toplan ile muhtelif 21 tayyaresini düşürmüşlerdir. Cambridegc, Norflok, Dryelk, Es•ek 
~in Lltva117a elçisi lıam' bwunmu.a--ıŞU e erine nokhlarda düşmanın kollarını, zırh- Londra. 8 (A.A) - H .. va ve da - Kent, Nortlıemberland. Durham v 
ı...sı,, " .. ' (YAZISI .ı Mil SaJıifıd.ı) lı kıtalannı, beı:ııln kaDl)'onlanı:ıı bill ııı:ııılyet ı:ıezartti bildiriyor: -Devamı 4 ncü Sahifede-
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E uUÜ ~KU PROG.KAı • 

e 

12.:10 program \e memlekc>t ·;,at ~ e ]Vı.ussoliıa ve 1-J.ocanın 
yarı, 12.35 • Jaıı 'e meteoroloji iıa-ı lt 

berleri, 12.GO muzik: Çalanlar: Hak /{ikayesi 
kı l>Hman, 1zzetfrı Ôkto, }fa..,an 1 Selçu ie cı·varı ,· ıe lı1'!c ·raltı yo- Dünkü yıızıını okuyan bir d• 
Giir, Hamdi 'flolrny, l - Okm•nn: ! I'- l. ı • tum bana geldi: .• 
Safiye Tokay, 2 - Okuvan: Aziz! [ d I / - Evet, dedi, ben de ıenin gıbı 

] .., 30 J 11 • 1 Ull Q Q QQ lz•yefe geçz• mz•ştz•r Musııolini.ve hak veriyorum. Çünkü . n~eıı, o. 4.00 lıftlzik: Kücii~ · .. ıon sijzü aöyJ mek, karşıdan sanıldı-
örke tr. (Sd: Nec~p A kın) 18.00 Te:>eköy - Selçuk turistik yolunun inşasına başlanmı§hr. İnşaatı yıı- ğı kadar kolCky değildir. Çünkü, kor-
Program ve memleket saat ayarı , pan Fı·ansız drketi, turistik )'ollar inşaatını hızlandırmak için geniş ku dnfrlnrı bekler.. ~ 

• 18.05 .1üzik: kurı~ık müzik (Pi.) • mikyasta tedbirler almıştır. Tepeltöy - Selçuk yolunda menfez inşaatı Ve, ilave etti: ava a ·a lS.5.Q • Uz1k: RaClyo caz. orke,.tra ı y:ıpılırken bir taraftan da Se!çuktan Efea harabelerine uzatılacak kı- - Naıraddin Hocaya ait bir fı~ 
:·•••••••••••••u••••••••••••••••••••••n••••••••••"'''''''''"'''''"••n••• .. •••••••••••••••••••••••••u•••••: ( f. lb h' Ö .. ) n 9 _ K vardır, bilmem iı:ittin mi?. - R th ·· d •• •• b h t · h t · - şe · rn ım zgur l ;ı ... o orıuş - sam için ir.ıla me!iy ı.ine devam edilmektedir. Bu işte Efes harabe- y ; asa ane mu uru U USUS a ıza a verıyor ; ma , 19.4:i memleket aat avarı n _ - Ne gibi?. ·.1111111111111111111ı1111ı•u111111ı11ıı111111111111111111111111111111111u1111111ıı11111111111111u11111""'"- • • ' lerinde bulun n dekovil hatlarından da İ&tifade ediliyor. · - Hocanın bulunduğu kaıabad• 

Haziran girdiğ. h Jd havalnrınıla beraber daima vukun gelebilir. 3ans ve meteoroloj· haberleri, 20.00 Alsanc k - Boştanlı turistik yolunda bazı kısımlarda blokaj ikmal bir ~engin varmıf, bu zengin bir gün 
hala bir sonbahar gibi devamı herke. Uu sene de işte böyle tnbiatin bir müz~k: fasıl ? yeti, 20.45 konuşma edilmek iizeredir. Yolun iki tarafına istinad duvarları çekilmektedir. hocaya; 
si telaşa düşürmekte; yaz mevsimi-1cilve ine ahid oluyoruz. Fakat ekse- (tarıhtcu ahıfeler) ı 21.00 miizik Menfezi r inı atı da bitirilmek üzeredir. Bundan aonra asfaltlama - Naaraddin efendi -dern4ş- aenin· 

'"'alanlar· H kk D 1 tt' le bir bahse fİrmek iıte.rdim •• Ne der• 
nin bu sekilde bulutlu \·e yağmurlu riya böyle bulutlu VC! yaij'm rlu ge- h' ' • a 1 errnan. zze m amel!yesi ba~lıyacaktır. Kar{ıyaka yolunda salhane yakininde bulunan sin?. 
geçeceğ~ zannını vermektedir. çen ilkbahardan ı--oma yaz çok kurak Ökte, Has~n Gür~ Hamdi Tokay, bir köprü, levsian inşa edilecektir. Burada muvakkat ahşap bir köprü ' Hoca, derlial muvafakat etmif .. 

Bu yüzden bir çok sayfiye yerleri ve sıcak gct;er. Du ıoıenc de böyle ola- l - Okuyan: Celal Tok!'les. 2 - O - vücuda gctirilmi§tir. Zengi~ zat; 
hemen boş g:bidir. Herkes ihtiyatlı cağını ve bundan sonra sıcak ve ku- kuyan: M':fhnret Sağnak, 3 - Oku- Güzelyah - İndraltı plajı ve Aeamemnun ıhcnaı arasında yol üzel'in- - Öyle ise -demi§ .. meseleyi an1•• 
davranmakta ve dünya vaziyetiyle rak aylar geçirecfğ'mizi umuyorum. yan.=, Tnhsın Karakuş, 4 - Okuyaı~: I de c!c bir kaç köprü v menfez in~aatına devam olunmaktadır. Ayni tayım. Bu gece yarısı Ulu mezarhi• 
beraber hnvnnın da ne ek ilde de - Hnva)arın böyle ı(tmecıi bazı kim- Safı) c Toka!, 0 . -. Okuyan: Azız, :zamandr blokaj ameliyesi ikmal edilmek üzeredir. Bu yollardan aon- gı'deceğiz. Sen, mezarlığın tam ortka· 

Şense!'1 21 t~ Mü k C b d (Pi ) ı sına gideceksin ve bir sure okuyaca • 
vam edeceğini göstermesini bekliye- seleri sıkıntıya di,işUrüyorqa da köy~ ' ·· 0 zı : az an · ra Halkapınar - Bornova asfalt yolunun inıaaın.c başlanacaktır. lntaat sın .. Ben de dııarıda kalacağım ve ae 
rek köylere göç etmoği geri bırak. lülcr çak istifade ediyorlar. Bu nok- 22·30 m~mleket sa.at ayilrı ve aja~~ için lazım olan mUhim miktarda malzeme, Yapurlarla Avrupadan set:r ni dinliyecefim. Eğer korkma:uan 
maktadır. tadan memnun olmamız icap eder. haberlerı, ~2.4 5 aJans spor servısı tilmektedir. ı,.n ~na bir takım elbise yaptıraca: 

Bir çok kimseler de havanın bulut. Havaların yağmurlu gitmesine mu 23·00 Müzık: Cazband (Pi.) 23.25/ iım. Akeine olarak korkar ve ıureyı 
lu ve ya~murlu gitmesini, harp saha- hnrebe sahalarında atllan topların 23.30 Yarınkj program ve kapanış. K b l kız B • f l b "' okuyamazaan, elbiseyi aen bana yap• 

l b
. 1 h b 1 b'l ğ' . tl . d - aq o an ır a e e agı~ tıracakıın. 

annda atılan ın erce topun avaya se ep o a ı ece ı rıvaye erı ogru t Naaraddln hoca, hemen fırlamıt• 
yaptığı tazyıkn hamletmektedir. olamaz. Ancak harp sahası bulutlu .. ( ngiliz ~ady~la.rı) - ? ff l d M b k H 'd 

GOya tap gürültüleri bulutlan bu olur ve o bulutlar d& haf'f ve yliksek fngılız radyo şırketinın (Tht- Bri· nere;, .. e • SUr~ ey ara an l lim-Hac~t~b
1

m
1

:d· ete~~ii ~(;:~infn :: 
taraflara doğru sevketmekte ve bu olursa o zaman top atışları bulutları tisb ~ro~dcastfng Corpo:atiCln) in dı böyle imiş) çünkü bahsi kaybet-
8Uretle havalarımız bulutlarla kap - nşağı indirerek yağmur yağmasına ecnebı dıllerde haber neşrıyatı prog. M k l ld• b • K d tin, 
lanmaktndır. Halbuki tlün kendisiyle sebep olabilir. Fakat bu da ancak ramı: e tup ar ge l, enı asaturayı nere en - Fakat hocam, aceleye ne IUz-
görüştüğUmilz Kandilli rasathanesi harp sahnsına yağmur yağmasını i- İzmir Dalga aramayın diyor bulmuş ? ;:;;ı;:~i~öe~t~rd~:!~a~rs::..-: te~i: 
mQdUrU Ostad Fatin bu hususta ~un- cap ett:rebilir. Yoksa top se.ileriyle Saatiyle uzunluja lkiçeşmelik semtinde oturan onbeş Dolaplı kuyu mahallesinde Ali ye uğrarız. 
lan söylemiştir: Belçikadan Yeya Fran adan buraya rırk.çe 20•10 21 •3!1 ]f) 

60 yaşında İnayet adında bir kızın beş caddesinde 373 sayılı evde bir vaka Ve, hemen o akıam beraberce dl .. 

•- Havada ma'\·ıs baı:ındanberi kadar bulutların gelmesine imkan ngilızce 8·15 3ı.55 2ti.öS giln evvel kaybolduğu zabıtaya şi- olmuştur. Erkek lisesi orta kısmı ta- zarlığa gitmitler. Zeng'n, hocayı.., .. 
• !o' k ş b 

1 
, 11.00 31.55 ~5.53 1 . t . v zarlığın t m ortA yerinde, korkuno 

bir gnyri tabiilik vardır. Fakat bu yo tur. i?1şe~li u utlara i~e top Ta- 18.80 19.84 16.84 kayet edilmi~tfr. Kızın babası yok, ebe ınden brahım oglu 19 yaşında aervi ağaçlarının dibine ve bo~ulnıuf, 
gayri tabiilik yalmz bulutlu ve yağ- :~şla~;.:ks.ı ~es r ya~a: ~~ ~a~ıtırh. Ne- : 15.15 19.84 16.84 yalnız ana ı vardır ve kendisine,.hiç HulOsi Oklaz, .ar~adaşlarının sı~ıf karanlık çukurlarla dolu mezarlarlll 

ıce ı ı arıy e mem t: e ımız e ava- > lS.OO 
25

.
53 19

.
82 16

.24 mektep görmemiş ohm bu kızm ım - geçerek başka hır hseye kabul edıl - araoına getirip bırakmt§; 
murlu a-Unlerin hazirana geldiği hal- lnrın fenu gitmesi muharebe ile arn-

20
.
00 

zası ile Uç mektup gelmiştir. Mek - .melerinden ve kendisinin sınıfta kal- - Ben gidiyorum. Sana uzaktan 
de devam etmes"ndendir. Yeksa bu kada\. değildir; ve tamamen tabii bir : 

28
.
45 

;~:;~ !~:~~ tuptn artık kendisini aramama lan masından müteessir olarak odada o- tea.leneceğlm, o vakit okumağa hat· 
vaziyeti görüp de bütün yaz, havalar tesadüfttır. Yaz mevsimini de her sE>- Franstzca 

14
.
15 16.8 i \"e yer:ni bulduğu bildirilmektedir. turup düşünürken bir aralık evde bu_, lar;;n, . . . . -

böyle gidecek demek doğru değildir. 1 ncd n kurl\,k ve sıcak geçirmemiz Kızca~,ızın ya bir şahıs tarafından lunan bir kasaturayı almış, hataya uzakel~r"davne .!~tlme 11· .
8 

.. ıraa aonr•.ç 

b ki b ·ı· > 23.00 31.~2 25.5S .. _ .. ~ t 
Ta biatin böyle cilveleri nadir olmak- e · ene ı ır.~ (Tahran radyosu) knçırıldığı veya bir kadın nezdinde fırlatmıştır. Kasatura birdenbire gö- - Haydi bakalım hoca efendi, okll 

Türkçe 
12 

sı l 9.87 a~ıkonulduğ-u tahmin ediliyor. Zabı- beği ilzerine düşmüş ve çocuğu ağır okuyacağını, söyle söyliyeceiini!. 

Alihocalıdaki pet
rol kampı 

Bir talebe Seyhanda yı- taca araştırılmasına başlanmıştır. surette yaralamıştır. Yaralı hasta - ~~a, şUyl-; bir etraf.ana baknııt: *--- * neye kaldırılmıştır. Müd~ı, .. ~en:ıler ~iır aiır aall•nnı•· 
kanırken boğuldu Hayvanat bahçesi geniş- B . 1 * da, 1~ır:z ılekr1ıde bU"1 baykduı öt".':e1~1t-; 

Adana - Ortn mektep tal ebele- l r /( l Z . • • • •an~ı opr" ar çat ~- • ve 
0 

""e 

ı . M la arttı D ıkzlıde yavaı y~vaf ortaya çıkmada .• H~ 
rinden 18 yaşında Mustftfa Yaşar ıyor. aymun r Kuyuda boğuldu .. itidalini top ayıp ağzını açacalı. olo:ıUf 

Beş,· riye naklediliyor adındaki genç yıkanmak üıere De - Kültiirparktaki hayvımat bnhçe~i Tetkikler yapıldı içinden bir besmele çekmiı· fakat ıı•-
.. nıirköprtJ altında nehre girmiş, yüz- tev i edilmistir. Maymun pavvouuua :Menemenin A 'inğn nnhiyesinde Sa- file; arka&ı gelmemq. Y~vq ya~•f 

Adanf - Turkiye ~e:ı-oı ar~ma me bilm~diğhıden boğulmuetur. veni ilavele~· yapılmış, üç ye~i mıw- dık kızı 12 yasmda Nazire, köy ö - Şehr.mize gelen kızılay kurumu u- ~orkudan çeneleri atmağa baılar11•f· 
gurpu tarafından şehrımı~de Alıho- Mustafa Ya arın babası şimend·- • f .

1 
t f · nündeki su kuyu undan su ~ekerken rnumt merkezi reisi ;~ğrı me},>,jlSij J:lr. Zengin zat beklemig, bcldemiı, nih•· 

calı eteklerinde senelerce devam e- fer makini tle;'nden l\lehmed Ali _ mu; ge ırl m J ır. k rt t T l al'I a~ağı kuyuya dlişmüş ve ylrnıi Hüsameddin Kural ile azaCian Konya Y~t .;hocanın çelaeam~ açılmadıidl' 
den araştırmalar ve küçük sondajlar. nin de daha evvelce s~cln bog~ 11]mnk 1avş~nl er n pbe. n mış ır. davh- dakika sonra zav&llı kızm ce~~di çı- mebusu B. Vehbi İlgin, dün sabah vi- go?:llnHce kalkıpdgel?1' fd: d. 1 •• 

d 
. b ., " şan ar ıç n veni ır pavyon n a . - ocam - emış- ııarı a pa •• 

an sonra Alıhocalıda ir kanıp te- suretiyle öldüğü sö~·lenmektedir. . t 1 kt karılmıştır. lilyette vali B. Etem Aykutu zıya- rayı ııkarsın .. Buraya gelince dut 
sis edilerek büyük bir şondaj kulesi > ap ın aca ır. ıı ret etmiş ve vali ile birlikte Dikiliye yemiı bülbill gibi suaaraın .. Ağ:ııııu 
kunılduiu okuyuculanmızm malu- Randevu evleri: . * D l .. hl k ? gitmiş, folaketzedelerin vaziyetini açıp ne diye batlamıyorıun! 
mudur, 1kiçeşmelik ve Karşıya\cada mer- BiZiMLE lŞ YAPMAK ı:; U ne ~usta 1 • tetkik ve veni kurulacak kövlerin HQca, derin bir nefes almıt v• aı'* 

Beşlride fışkıran Türk petrolünün dana çıknrıhm iki randevu evi. za - lSTlYENLER Çeşmenin Musalla mahallesinde yerler;ni t;sbit ederek akşam. üzeri hatabu9ıab; •ıı:.•t . b .. 

d bt k ti t b f
. l k Ilü · yl 1 ·ı yr- t t 1 .. . . - a ayı5ıaen yerıme geç, e .. 

amarlarınm daha zengin olması bu ı aca apa 1 mış ır. Nevyorkta ir ırma, mem e eti;. c:eyın og u · maı \.OS en, ara - donmüşlcrdır. ~ezarlıktan çıkayım da ıen okul 
mınta.kadaki tesisatın sUratle geniş- miz ihracatçılariyle ham ve mnmfıl snH.la nınelc olarak çalı~an Mehmecl *- Demif .• Zavallı Musaolinı: de ,irndi 
letllmeaini icap ettirmiştir. Halihazır- Yeni Ne r i_vat Hlstik, dibağat maddeleı·i, kimyevi kızı 14 yaşında Halime Tiryakiyi K k . ona benziyor. Mezarlıia, servilere, 
da dünya vaziyeti münasebetiyle maddeler, bQya ve tabii maddeler dövmüş, ilzerinde bulunan yirmi li - lZ açırma bayku,lara ve ölüme baktıkça, bun• 
Avrupadan malzeme ve eleman te. Dönüm üzerine ş yapmak istediğini, Lon - rayı almış, U~telik kızı zorla kirlet- İkinci kordonda Rodoslu terzi Re- cağız, kolay kolay ağzını açabilir mi1 
min etmek hayli müşkül olduğundan Bu nam altında aylık ziraat mec- drnda bir firma dn, evvelce Alman - meij'e tesıebbüs etmiştir. Kız feryad şnd Kaya, Süleyman oğlu B. Ziya - ÇİMDiK 
Alihocalı kampı muvakkaten tatil e.. muasının 7 inci sayısı da muhtelü yadan alınan her turlü teneke kutu- etmiş ve kurtarılmıştır. nın on beş yaşm<laki kızı Sühayı ka- * 
dilerek buradaki malzemenin ve ele- imzaların z.engin ve faydalı yazıları !arı satabileceğini ticaret odasına Suçlu adliyeye verilmiştir. çırmııı ve evinde alıkoymuştur. Suç- Zelzele 
manlann Beşiriye gönderilmeleri mu- ile intişar etmiştir. bildirmiştir. * lu tutulmuş, adliyeye verilmiştir. Evvelki gün saat ikide Dikilide üç 
vafık görülmüştür. Karilerimize tavsiye ederiz. * Bekar odaları kapatıldı * saniye devnm eden hafif bir .ulzele 

Bu sebeple büyük sondaj kulesi sö- "A k CELENLER, GiDENLER Zabıtaca, çarşı içinde bulunan ba- B o R s A olmuştur. Hasar yoktur. 
külmilş, malumeden pek çoğu ve bir rama 11 Konya mebusu Ali Riza Tilrel v~ zı bekar odalarında uygunsuz haller *·----
kısım elemanlar Diy&rbakır yoliyle Şehrimizde çı'kan ve az zamanda 1zm'r rnebu u }3. Mehmed Aldemir vuku bulduğunu, hatta bir cinayet Tarla yüzünden kavğa: 
Beşiriye sevkedilmiştir. Diğer malze- şöhretini yaymış olan cAramnk> tstanbuldan. B. Saadettin Epikmen işlendiğini nazarı d kkate alarak bu 1 N C 1 Rı Ödemişte Akınctlar mahallesinde 
melerin de peyderpey sevki devam bize (18) ncü sayısını da verdi. Bu Anknradan şehrimize gelmişlerdir. bekar odalarını tamamen boşaltmış. 4S2 Tarım sa. koo. 4 50 4 50 Selfiheddin ve Muharrem bir tarla 
eblıe""tedlr. sayıda, İlhan tlcri, Cahid Tanyol, l\lüll<iye müiettişi B. Nihad )lanisa- 256 M. 11. Nazlı 7 7 meselesinden kavğa ettikleri Meh -

~ ~· h~ Arif Nihad Asyn, Nureduın Ardıç , dan şehr"mize gelmiş ve tekrar l\f a * med Ali Canı çapa ile başından ya -
-----ııır·----

Hayvan ihracatı 
Canlı hayvan ihracatçılar birliği -

nin, ihraç edilecek canlı hayvan fi -
yatlannı tesbitinde İstanbul hayvan 
borsaamdan malQmat alınması mu -

1 
v.-afık görülmüştür. 

Saffet Aykun imza iyle muhtelif ya- nisanı dönmüştür. T ı·ı ı· d 688 yekan ralam1şlardır. 
zılar, şiirler, E ehyle'den devam şek- * a 1 l 1 vatan aş 206890 dlinkü yekun Karısını dövmUı: 
linde bir terceme ve Kemal Bilbnşa- AVCILAR BAYRAMI Milli piyangonun bu defaki keşi - Bavındınn Yenice mahallesinde 
rm (MllftünUn hullesi) başlıklı bir İzmir avcılar cemiyetinin seneli1': d~sinde yüz bin lirayı İzmirden ka- 207578 U. yekOn Demi~ oğlu Sabri Göz, geçimsizlik 
yazısını görüyoruz. bayramı, 16 haziran pazar günü Bu zarıan Kemeraltında Şükran otelin - ZAHiRE: yüzünden kansı Fatmayı sopa ile 

(Aramak) ı karilerimize tavsiye canın Tahtalı köyünde tes'id edile . te oturan Muğlalı otomobilci B. Meh 6 Ç. bakla '1 50 fena halde dövmüş ve zabıtaca ya' 
ederiz. ktir. mec'l Ali Tanış adında bir zattır. 16 ton susam 15 kaltrnmıştır. 

lsL 
A M T' AR/.HJ Ebu Süfyan; Mekkeye gidecek ol- yere yaklaşıııca, üç defa tekbir ge- Artık ensar geliyordu. Büyük ve - Ya Muhammed!. Sa'dın dedik-

~-111!1!1!11111!1•111!!1• A .N. ,_!••••ı• du. Fakat Hazret Muhammed; bu- tirdi. kesif bir kuvvet; Ebu Süfyanın göz- !erini işittiniz mi?. Ve siz kendi kıı~: 
nu muvafık görmedi. Amcasına: Ebu Süfyan dikkatle kumandana !erini korkutmuştu.. miniz olan Kureyşin mahvedilmesint 

Hz Muhammed - Ebu Süfynnı al da yüksek bir baktı. En ünde; at üzerinde bir kuman- ister misiniz?. 
• mevlde götUr. İs!Rm ordusu Mekke- - Halid ibni Velid!. dan Resulü Ekremin çok sevdikle - Hazret Muhammed başını saıın-

..ııtllllll•••l!ll!!•ll re ilerlerken görsiln. Bu ku~et, iki sancak taşıyordu .. rinden Sa'tl. ibni Ubacle yürüyordu. <lı: . 
Dedi. Biraz gerıden 600 ki ·ilik yeni bir km· Daha geriden de, hazret :Muhamme- ..;.. Hayu·; Sn'd hata etmi.~ ôlabllır. 

-227- Ebu Süfyan başın1 salladı: Bu fikk, yerinde idi. Ebu Süfyan; vet geliyordu. Siyah bayraklı ve Zü- din mevkibi geliyordu. Sağında haz- Fakat bt\gün; Kil.benin hürmet ve ta 
Ebu SUfyanla Abbas, Hazret Mu- - Evet; anlıyorum ki. AIJ:ıhtnn ş'mdiye kadar kıymet vermedikleri beyr ibn! L'avamin efradı. ret Ebu Bekir, solunda da Esyed il1ni zimiııin artacağı, ~ercf \ıe şan bula-

Yazan : M. AYHAN 

hammedin çadırından çıkarken haz- başka mabud, yoktur. Eğer başka lslilmiyetin ne kadar kuvvetli bir ce- Dahn geriden gelen kuvvetin bny- Huzeyr vardı. Ensar beş bin kişilik cağı gündlir, Kur.eyş de o nislıettc 
ı!T ret Ömer de; zaptedemediii hidde- bir mabud bulunsaydı; bugiın Ku- maat olduğunu ve nasıl bir orduya rağı. lsHimın livası idi. Ve onu; Gaf~ bir kuvvet tutuyordu. şnnlanacaktır. 
I tiyle söyleniyor ve mırıldanıyordu: reyşilere yardım ederdi. dayandığını görecekti. far taşıyordu. Kumandan Sa'd Ebu Siifyanın ö- Hazret Muhammed bu sözleri silY-

.• Ertesi gün sabahleyin; Ebu Silf- - Artık benim peygamberliğim. Ebu Süfyan, belki de bu suretle, Ebu S\ifyan, hayretten dehş<'te nünden geçerken başını ona çevird:. !edikten sıonra, hemen yanmdakile· 
1111~rp yanın yakalandığı, orduda şüyu bul- den de hala şüphen varını? Kuf\eyşin harp için yapacağı bir eli- düşmüştü. Muhtelif kumandanların - Yn Ebu Süfyan, bugün harp gü re emir ver<li: 
BU , muştu .. Fakat Kureyş reisi; Abbasm - Evet, şüphe hissediyor gibiyim. retklirlığa mani olacaktı. idareginde siivnriler1 mızr.aklılar, pi- nü dür. Kabcnin kurtulaca~ı ve Ku - - O' diniz. Sa'da söyleyiniz, snn-

himayesinde idi. Abbas atıldı: Abbasla Ebu Süfyan; Mekkeye gi- ~·adellır, beni Kfıbe, 1\lüzeyne kabile- ren\n zelil clüşeceği ıündjir. cajı kendi oiluna tesHm etsin!. 
Biraz sonra; Abbas ve Ebu Süf- - Ya Ebu Süfyan! Artık bn ka- den yolun sağ tarafına yüksekçe bir sine, beni Cuheyno ve beni Şecad ve Diye lıağırdı .. Ve. arka:undaki ef- Bu emirle; Sa'd kumandanlığı ken-

~ Y•ıı: Resulü Ekremin çadırındnn içe- dar ileri gitme, isliimiyeti kabul et. mevkide durmuşhırdı. daha bir çok kabilelere mensup kuv- rada da hitap ederek: di oğluna vPrmi oiuy.ordu. 
r'ye giriyorlardı. Resulü Ekrem: na- Ebu Süfyan bunu miitenkıp keli- Biraz sonra ordu da haı~kete geç~ \"etler geçiyordu. - Cengfıverlerim, si7, de Uhud !rnr l lfnn Jlilygamheri Şa"dm lrel}i.i di.i
zik ve şefkatli idi. Düşmanına karşı, mei şehadet getirdi. Fakat buna rağ. m'şti ve muazzam bir dalga halinde F.bu Süfyan: l\filzeyne kabilesin- binin ncı mı bugiln çıkaı·ucaksınız !. Biinrlilfrüııü tatb'k e>tmq!P 1\alk\<JŞ,Cilt 
alicenabane hareket ederdi. Kendi- men knlbiııde tam bir itimad ve iti- bu kumlu yolun üstünde ilerliyordu. dendi. Dedi. Ebu Siifyan, mütee~sir ol - ijın1 he0 a tmi v on"U lnmınndtı 
!erine yer gösterdikten sonra Ebu kad teessüs etmem'şti. İslamdı lakin Ebu Süfyan, gözleri hayretle açil- - Bu -diye mırıldandı- benim ka- muştu. Bu bir tehtlidP,:, Dem.ek 1<an me,kiind n \ız kl tn·mnğı muvafı\< 
Süfyana sordu: zayıftı. m1ş olarak seyrediyordu. İlk geçen bil em ha?. Başını çevirdi: dBkü-lecekti ve l\lekkeliler kılıçtan bulmu hı. 
-Nasıl, ya Ebu SOfyan! Allah ve Artık ne hazret Ömer, ne de haz- Halid ibni Velidin kumandasında bini - Dii'er1cri k:m ya Abbaı:ı! geçirilecekti. Artık c11·du gecmişti ve ağır ağırY0 
llahtan bnşkn hiç bir mabud olma- ret Ömer gibi düşünenler için yapıla- ki~lik b?r kuvvetti. Beni Selim ku - - Kim olacak? İslamın milttefik- O aralık Reı:ıulü Ekrem geçiyordu. luna de,'a(l1 erli ·ıwrllı. 
ğmı anlıy~bildin rni?. cak bir şey kalmamıştı. mandan, Ebu Süfyanm bulunduğu !eril ·Ebu Süfyan atıldı ve sordu: ı -- Dcn.m edl!(;ck -

, 
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l~g;)~ ----
Bira meselesi 
h ıı d"ld" it 1 h b . k t• • .. E'!.ı: .u!ı.ü !yımuda, tebri- a yanın, ar e gırme cesare ını gos-

Don kişotun re
koru kırıldı 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
mizde lıtlra tevziatınm ilıı.tiyae& UJ'• 

C'lll&itmecliiiniyazmıttık. termem·es·n·n sebebe a la lmı t r DaimaFaıizminmisyonunuyapan, ~:-"1: .. ani.ıar.::kate-.n:.:: 1 1 1 • n ş 1 ş ı ~::s~~;::llirt"~·~:~~o~i~:y·;~:!~: 
rak, dün piy-nm taleltinıi kar· dır; adını duymu1sunuzdur. Kendi· 

ıılamıttır. Bu hareketi takdirle Son } d Od d h 1 l R K 1 . 8 1 sinde oldukça ağır kıratta bir fikir 
kartııarııı. Halkın isteklerini, fi· zaman ar a esa a azır anmış o an us uvvet erı, a • ~~~~!~~ifa~~!;:::, ~~eo~ti::ı ~::e~~ 
~~ı;:ıı.:._-h::,~ıa:; d=~ kanlarda vuku bulacak her hangi bir harekete karşıdır ~~;' k:t:'.:'u bda,:ı~nc~;ıe:~k!r~::!ı~:":. 
ıüpbe.İ% ki, vaııifa ıuunana ermek Londra, 8 (Radyo) - Londra si- elçiliğine bu defa fevkaHide murah- Bu gazete, Sovyetlerin Odesada müdahale edeceğini ehemmiyetle zanarak mahud Roma imparatorlu· 

:L.! • ..:•ı. k L• • ttir• '"·ııe- ı h fil . S t R B 1 h k · · · . . . . . iu rüyası ite sayıklar. Onu ben Gab· •- 7-se Dır -zıye • ...., yas me a ı, ovye usyaum a • as olara hır orta elçı tayın etmıştir. ve Rumen hududundakı hazırlıkları- ışaret etmektedır. rı·y ı Do · b k ·d d • • eah 1 • • . . . e noncıyonun aı a çeıı e 
teleriıı ~u sıbı ~~~ak~ .~: kanlarda ~ıplomatik faaliyetiai alil.· Londra, 8 (Radyo) - İsvıçrenin nı kaydederek bu kuvvetlerin hiç bir Gazeteye göre, itıılyanın harbe gir yerini tutmağa çalııan bir insana ben 
mi •etrıyatmda hepunrzm ı:rilıimı ita ile takıp etmektedir. Baster Nahrihten isimli gazete~i, suretle Türkiye veya garp demokra- mek ıçin tereddüdler geçirmesinin zetirim. Müsamahalı bir alaka jle ya· 

1 
~Y- bir makoad oldufunu aııl... Sovyet Rusya; ıraybubetinde Ro. İtalya • Rusya arasında bir ırerginlik sileri aleyhine kullanılmak için hazır. sebebi budur. Rusyanın bu hareketi, zıların, okur, üslubuna, fikirleri ku· 
,.anlar, böyle hareket ederler. la· manya hükO.metinin ihmali bulundu. hissini veren emareler belirdiğini ve !anmadığını, Rusyanın Balkan statü. Balkanlar ve cenubi şarki Avrupası MLf ve tekemmül ettirit tarzına, ba
b.iaarlar idareıine teıekkllr ederiz. ğu iddiasiyle iki buçuk senedir mas- bunun dünyada alaka ile takip edil- kosunun tebeddülüne rıza gösteremi- sulhünün muhafazasında bir garan- kz~n ıurabdakn buraçd~nk!~pboladığık~o-

** 
. l . .•. .•. . •. .. . . umana a anm. un u ı va ıtte 

lahatırilzarlık a ıdare ettıgı Romanya dıgını yazmaktadır. yecegıni ve boyle hır vaziyete derhal ti sayılabılir. Gaydayı okumaiı, biç de ıinirlendi· 

Samueİ Hoar lngı·ıtere ve Fransa 1 - ıi:F.::::::::~::ö::nl:;u::nd::~ 
ltimatname•ini Franko- Rus y u g o s 1 av \"::ı';'..:";.":.t.;;ı:tı:.::~ı::-.= 

•rdi lesine ,eytanlar mı, cinler mi, Muı ... 
ga fi,... A 0 8 0 s • ,. •• b b ı s f lini mi ırirer ı.'Imem; birdenbire içe-

Madrid, 8 (A.A.) - İngilterenin merıkaya tSmarladıklarl bın tay• Jyası munaSe atı aş ıyor • e aret• ri~en akordsuz, karmakarıtık, boz111i 
ıeni Madrid büyük elçisi Sauıueı Ho. bır patırtı duyulur: 

are bugün General Frankoya itima.d- yareden iki binini aldılar haneden imparatorluk arması indi 1 - Büt~n Aı!'den~!. E"'..et ~er;ka;· 
namesini takdim etuı:ştir ~ suyuT 'k ~r ·ı!"rıı 0'i'~abgı ed e. 

. .. ·.•. . . Bükreş, 8 (A.A.) - Rus • Yugos- Belgrad, 8 (A.A.) - Belırradda· nız.. e ıngı ız gemıaı ura an ıe· 
Sır Samuel Hoare sayledııcı nutukta, Londra, 8 (A.A) - Müttefikler Vaşınırton, 8 (Radyo) - Amerıka 

1 
t· t h h d . .. k t k. k. R f f . .. . d çemez .. On milyon İtalyan alingUsD, 

lnıriltereyi ispanyada temsil etmek- Amerika birleşik devletlerine sekiz daki müttefik milbayaa komisyonu, av. 1.care m~ a e ~sı muza era ı- . 1 es 1 us se are ının uzerın en muhtetem 1ıı·r çelik ormanı halinde •.• 
ten ne derece büyük şeref duymakta bin tayyare ısmarlam~lardır . Bun. İsveç gibi bitaraf devletler tarafın. n~ .'ştırak etmı~ olan of ya Sovy.et el-, ımparatorluk armaları kaldırılmış· Vesair': .. 
olduğunu bildirmiş ve ananeye hür- !ardan ikj bini teslim olunmuştur. dan sipariş edilmiş tayyareleri sa • ~ısı B. Lavre~bef Moskovay.a ~ıtmek tır. . . . . Şe~lmd-;, hezeyan ve b':'hran dev-
tn t d . t h bb t ·b· b. Tank imalitı hakkında tetk·k tt t 1 k d d 1 .d uzere dun Bukreşten geçmıştır. Yugoslavya polıtık mehafılınde bu relerındeki saçmalardan hıç de farkı 

e ve me. e~~e e.uıu a e ırı .ı ır .. ı a a .m. a.ma arzus~n. a ır. sveçe aı Bükreş Sovyet elçiliği ile rabıtası binanın yakında Belırrada gelecek olmıyan ıeyler duyulur •. O dakikada 
çok şeylenn ıkı mıllette de aynı bu· bulunmak üzere Kanadalı muheıı • ıkı bın tayyarenın ınşası tamamla" • . .. . . • . .. . . • artık Gayda, büyük fapanyol edibi 
lunduğunu teberllz ettirmi§tir. disler pek yakında İngiltereye gele- mıştır. Ancak 1sveçin buna rjza gös. olan mehafılde soylen.ldıgıne gore, ol:ın _Sovyet e~onomlık ~~ımı murah- s.,rvanteain muhayyilesinde sadeee 

B. Hoare, iki memleket arasında· ceklerdir. tereceği şüphelidir. B. Lavren~ı~f. ~i~skovada Ru5:-Y.u- haslıgın.a tahsıs edı ecegı zannedıl· yaıadı~ı devri t':hzil ve berbad için 

k
. f t b. 

1
.,,.. . . .

1 
. goslav polıtık ıtıliüı hakkında gorıış- mektedır. yarattııı Don K•~ttan daha .,.;;Jilnç 

ı men aa ır ıa:nın ıspanya ı e ın- 1 kt .... - ·-
g;Jtere arasında iyi mQnasebetlerin me er yapaca ır. bir tip çıkar. Servanteain kahrama. 

.. tik d h d st ı • VaA-1 o.-8 n ©3 a n•, zavall, hayalperestliğinin irtifa•· 
gun geç çe a a o ane o acagı U. ~ ~~ nı, kılıcla yel değirmenine aaldır-

hak.kında kendisine .it:ınatlı ü~idler Amerı·ka donanması makta bulmuttur. Gayda ise, timdi 
vermekte olduğunu ilave etmış ve bu rekoru kırarak, Amerikayı teh· 

ku~v~tli bir ~spanyanı~. Avrupa~~ Harp ihtimaline karşı tedbirler alın- did edi!or: .. • 
tarıhı vazlyetınin kendısıne verdığı - Eıer muttefiklere yardımda bu. 
nüfuzu icra edeceiini görmek ümidi- kt " k} h J k H d A • J L b lunuraanız, ltalya ve Almanya buna 
ni izhar ile sözlerini bitirmiıt~. . ma a ve. sıgına .. ar . azır anma ta. azır ır. mıra . e reton tayyare ~,;=~~~r:!:ld:.~:eıı'ka toprakla-

' 

Türk-Elen 
Faris, 8 (Radyo) - Havas ajansı 'zırlanmıştır. Bütün kütüphaneler, ar- •1 L" b d Diyor. 

Vatikandan bildiriyor: şiyolar boşaltılmış, kaldınlmıştır. Es- ı e ız 00a Var ı Gülmeyiniz, ben bunlar, kendill· 
Papa 12 inci Piyu, İtalyanın harbe ki ve kıymetli eserler de saklanmış. Nevyork, 8 (A.A.) - Amiral Leh. gem:lerinin iltihak edeceğini beyan ğimden uydurarak İtalyan muhuri· 

rine atfetmiyor, ona bühtanda bu
g:rmesi ihtimaline binaen tedbirleri- tır. Vatikandaki mağazalar tahliye reton bir transatlantik tayyaresi ile etm~tir. lunmuyorum. Bunu ilk önce radyoda Dostluqu daima baki 

kalacak 
ne devam etmektedir. Vatikan ne:.:- ettirilmiş, bombardımanlara karşı Lizbona gelmiştir. Mumaileyh şimdi Amiral, Amerika donanmasının dinledim. Kulaklarıma inanamayın· 
dindeki diplomatik milmessillere, ıkullanılmak üzere buraları sığınak" Lizbon limanında bulunmakta olan hazır olduğunu da söylemiştir. ca ırazetelere baktım ve onlarda oku. 

Atina, S (A.A.) - Gazeteler, me- Sent Marten sarayında daireler ha· haline konulmuştur. iki torpito ve dört muhribe yeni harp dum. 
bu.a B. Sadakın akşam g.ızetesinde ltalya ve Almanya, demokraıiler. 
:ra.zdıfı ma.Jcale hakkında yazılarına den sarfınazar, Okyanusları aıarak, 

Ş•dd ı• z 1 ı 1 F d F 'b ek l belki de Avrupadan Ameıı·kaya as• 
devam etmektedir. 1 et ı e z e e er or '4 a rı a ar 1 mdıarakcoa .. pkrlaürle .• r kurarak Amerikaya ıal· 

Katiuıerini ırazetesi, müellifin Tür 
kiye devlet adamlarının fikrini bildi. Gaydayı tebrik ederim: Aarımızın 
ğj cihetle bu makalenin bir ma.ayı en güzel eapirisini ;apmııtır. 

mahsusu ifade ettiğini yazıyor. Sivas ile Orduda yeni ve sürekli Denildiği gibi günde bin harp tay Dün, üç ayrı ae"viyedeki kariimin, 
Türk gazetecilerinin Atinada bul- bu hususta .öylediklerini teab.'t et-

ıııuş oldukları pek samimi hava bii- sarsıntılar hissedilmiştir yaresı yapabilecek mi? mekten kendimi alamadım. 
tün Yunan milletinin mütekabil oldu- Biri - Eskiler alıyorum. 
ğundan emin bulunduğunu Ve iki Sıvas, 8 (A.A.) - Dün akşam bu- Va~ington, 8 (Radyo) - Ameri- Diğeri_ Atma Gayda, biz de akıl 
nıillet araııındaki dostluğun bir sulh HİTLER rada saat 21,50 de dipten gelen ve ka harbiye müsteşarı, Fordun günde p A p A ve idrak aahibiyiz. 
ve medeniyet abidesi gibi bugünkü 15 saniye devam eden orta şiddette b·n tayyare yapıp yapamıyacağını Oçünoı:üsü - Maşuku iç.:n selama 
Avrupa kırizinden sonra da baki ka- • bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. anlamak istemektedir. Sulh için teşebbüste durmuı. 
lacıı.ğını ilave edereJc yazısına niba. Harbı bitırdi de iktısa- Ordu, 8 (A.A.) - Dün akşam sa- Diğer taraftan Ford, en seri bir 
yet veriyor. d.. • t • d.. •• •• 1 at 20 de 3 saniye süren bir zelzele ol- tayyareyi muayene etmek istediğini bulunmadı * l vazıye l UŞUnuyor. muştur. bildirmiştir. Bu tayyarelerden bir: Vatikan, 8 (A.A.) - Papalık ma 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

1 ı 1 
Paris, 8 (Radyo) - Hitlerin; Al· Ford fabrikasına gönderilecektir. kamının sulh lehinde teşebbüste bu-

f a yan vapur arı manyanın meşhur maliyecisi doktor lunduğuna dair ecnebi memleketler-
• , Şahtı nezdine davet ederek, Avrupa de ve bilhassa Amerikada dolaşan 

Tayyare ile 
seyahat Amerıkanın muhtelıf için lktısadi bir program yapmasını sansasyönel mahiyetteki haberlere 

limanlarında kalacaklar teklif ettiğ; söyleni'S·or. karşı efkarı umumiyenin dikkatini 
Ücretleri indirildi San Fransisko, 8 (A.A.) - ltal. ----*---- celbetmektedir. 

Bakır dolu TRABLUSGARP Yan vapur kumpanyalarının memur
ları dün Triyesteye hareket etmesi Ja-
zun gelen Lememe ismindeki italyan Şilepte bulunan kirli İtalyanların (Libya) dedikleri bu memleket, italyanların habersizce 
Yük vapurunun Oregon devletinde yaptıklar, bir taarruzdan sonr2 1912 de (18 Birinciteşrin) Uşi muahe· 
kan Astoriada kalacağını beyan et- ipekliler desiyle it:ılyanlara geçmiştir. ltalyanın cihan harbinde şimd'ki mütte-
llıişlerdir. İstanbul, 8 (Telefonla) _Bugün fikler safında yer almaRıııa mükilfatan 1919 da verilen Trablusun 

Cenubi Amerika sularında bulu. Marsilyadan gelen bakır yüklü bir garp hududlarında Godamus ve Rhat vahalarına ilaveten 1935 anlaş. 
nan Fell isminde diğer bir vapur da şilepin anbarlarıada kirlenmiş külli- ma5'.yle g:~e 1''ransa tarafınd' n kendisine. bırakılan cenup hududun
cenubi Amerika sahilleriııin bir limıı.- yetli miktarda ipekli bulundu. Ali\· :lakı arazı ıle beraber mesahası 1014000 kılometre murabbaıdır. Şima
:a.tada kalacaktır. kadarlar bu hususta tetkikata başla. !inde Akdeniz. garbında Tunus, şarkında italyan Bingazi eyaleti, ce-

Londra, 8 (Radyo) _ Röyter dılar. nubunda Fransız müstemlekeleri vardır. 600 bine yaklaşan yerli halkı-
Nevyol'.ktan haber alıyor: ~ nın beşte dördü şimalde sahil ile dağlar arasındadır. Ortada vahalar 

Amerikada bllkır mübayaasınıı M vardır. Cenupta köçebeler oturur. Yerlilerin üçte biri Araptır. Gerisi 
ırıemur italyan ajanı, iş'ar ahara de- ısır Berberiler ve Yahudilerdir. Bu müstemlekede oturan italyanlar pek 
tin mıd yük.lemenıeerini1 şirketlere fazla değildir. Fakat sonradan arttınlmıştır. 
biiairıııiştir. par lam en tosu 

* Yaz tatiline başladı 
Tunusun şarkındaki sahil kısım alçak ve kumluk bir ova halindedir. 

Trablus garp şehri bir vaha halindedir. Sabrayikebir, sahilden 80 mil 
içeride başlar. Şehir ile Fizan çölü arasında susuz, tehlikeli, gayri mea-

Habeşistan da 
ltalgan askerlerinden 

kimse ölmemiş 
ltoına, 1 (ıta-dyo) - Son günlerde 

llab.,iltanda ııe bir asker ve ne de 
bir zabit ölmüttllr. 

Ceneral Valmer 
Londradan Parise fJardı 

Paris, 8 (Radyo) - General Gor
tun erkim harbiyesi bugün buraya 
Jrelmi\'tir. Kurmay başkanı general 
Vaimer, general Veygand ve general 
jorjla uzun müddet konuştu. 

K h
. 

8 
(R d ) u 1 kO.n büyük bir taş çölü vardır Cenuba doğru Cebeli Evladıhassan ve 

a ıre, a yo - .ıuısır par a. . 
1 

· . . . .. .. • . . 
t !il .. ··ıd·· • .. t kd. d Cebelı J.udo vardır. klımi, memleketının büyuklugü ve muhtelif arz men osu, zum goru ugu a ır e . 

f k l
"d . t• ça· 1 k derecel.ı:rinde bulunması hasebıyle çok karışıktır. Bazan soğuk kışlar ev a a e ıç ımaa gn ma şar • . . . . . 

ı· 
1 

tatir ba lamı tır olur. Sıcakları ekserıyetle çok şıddetlıdır. Sahıl kısmı en milsaid yeri-
ıy e yu. ıne · ş _ş • • dir. lkincikinundan şubata kadar yağmur görür. İklim, büyük zir:ıat 

Amerikada 
teşebbüslerine gayri milsaiddir. Kahve yetiştirmek iSe geniş sulama iş
:erine muhtaçtır. Yalnız zeytincilik, portakalcılık, yağcılık ümidleri 
vardır. Şimdilik hurma, bir miktar arpa, kına ve tütün yetiştirilmekte. 

Fabrikalar 24 saat dir. Buraya gelen italyan !llUhacirleri çiftlilcler kurmuş, sahilde mimo-
• , za, okaliptos, demirhindi ağaçları yetiştirmeğe başlamşlardır. Sünger 
ışlıyecek cilik ve balıkçılık yapanlar da \'ardır. Trablusgarptan garpte Zuaraya 

Vaşinırton, 8 (A.A) - Amerikan kadar 12'> kilometre, ve şarkta Hamsa doğru demiryolları yapmışlar
ordusu emriıl.k: fabrikalarda cep • dır. Bir d ili:er hat da Trablustan içeriye Elaziziyeye gider. Şark ve garp 
hane imalatını artırmak üzere gün- hududlarını aşan otomobil yolları da vardır. Müstemlekenin başlıca 
de 24 saat çal~maları için resmen varidatı, italyanın buraya yaptığı ithalattan almakta olduğu gümrük 
emir verilmiştir. resmidir. 

Papalık makamı sulhiln teessüsü İstanbul, 8 (Telefonla) -Tayyart! 
le.hinde te.şeb.büsatta bulunmak için ile seyahatin kolaylaştırılma<ı için 
hıç hır m~saıd fırsatı kaçırmamak- hükumetçe yeni tedbirler alınmış • 
tadır. İlerıde de bu suretle hareket tır. Bu cümleden olarak İstanbul • 
etmeğe devam edecektir. Fakat bu Ankara bilet ücretleri 21 liradan 17 
gibi teşebbüslerin raüessir olabilmesi ye ve İstanbul . İzmir ücretler· de 20 
için münasip bir zamanda ve asgari liradan 16 ya indirilmiştir. 

1 

bir muvaffakıyet ümidi ile yapılması *----
lazımdır. Halihazırdaki vaziyet böv-
le bir teşebbüse müsaid değildir. Bu Fransız kabinesi 
itibarla bu hu.susta verilecek haber
lerin ve dolaşacak şayiaların asılsız 

addedilmeleri Uizımdır. 

----·*----
Zeytinburnunda 
Top atışları yapılacak 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Yarın, 

zeytinburnunda top atışları yapıla
caktır. 

Kumandanlık, keyfiyet; vapur a
centeleri ile bütün gemicilere bildir
miştir. 

Satengo 
Belgraddan lstanbula 

geçti 

Dün akşam toplandı 
Faris, 8 (Radyo) - Fransız kabi-

nes,, bugün saat 17 de toplanmış Ye 

vaziyeti tetkik eylemiştir. Başvekil 
Pol Reyno, askeri harekat ve beyne! -
milel hidiseler etrafında uzun iza -
hat vermiştir. 

Başvekil, kabine içtimaından son· 
ra mareşal Peteıı general Veygand 
ve amiral Darlanla uzun müddet ko-
nuşmuştur. 

--~=ili=---

ita/yadan 
15 talebe lstanbula 

dönüyor 
!stanbıı!, 8 (Telefonla) - Fran • İstanbul, 8 (Telefonla) - Eriik. 

sız hariciye nezareti şeflerinden o· sel <efaretimizle kon•olosluğumuz 

lııp tetkikat için B:ılkı..ıılarda dola • baş katipleri ve bazı talelır bugün 
şan Satenyo, bugün Belgraddaıı ~eh- ~ehı·imize geldiler. Yarın ltal~·:ıdrn 
rimize gelmiştir. 1 da 15 talebemiz bekleniyor. 
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(ANADOLU) 9 Haziran l940 l"AZAR 

~~~~~=~G~o .. ~k~b---:-.--::-_ ~=-ıı~R~om;;a~n~ya~da;;-·ıı:s~ailJ kC-:a:::n:--Devletleri 
a y r a k 1 ~~!.1~~!~,,I - Milli mü- lktısadi konseyi dün mesaisini • 

dafaa nezareti, yeni sınıflardan bil' 
GALiP BAHTIY AR 

c!stanbul mebusu ve İzmir parti müfetti§İ> 
-82- ' 

kıimıııın del'hal askerlik şubelerine sona erdirdi 
müracaat etmesini emretmiştir. Bu 
emir; alakadar mehafild<> dikkate 
şayan görülmektedir. Romanyanın , 
vaziyetin alacağı şekle göre aznmi de
recede hazırlıklı bulunmak istediği 

Küşlüğün karısı, birdenbire belinden hançerini çıkara
rak yüreğinin üstüne sap!adı ve erinin yanına yıkıldı 

- Kurt. 'oyan! Bu yaşıma gelin - dımızı bir bölük atlı bastı. Bunlar ·: dan okumuştu. Haarizim sultanı ön - söyleniyor. 
ceye kadar bir ,i]fıhşör gördüm ki cOrcan 1 Orcan!> diye nara atınca ce düşmanlığa girişerek Elma ada 
beni cırit oyununda alt etti, yaraladı. 11loğollardan olduklarını anladık. üzerine yürümüş ve bizim hanımızın 
Bu silafışörlerin en yücesidir. Adı Ba~ta l\Iargoz vardı. Biraz sonra ya- büyük oğlu Cucu bey Merketleri o 
Timur Melektir. Eker onunla çarpı- nımıza geldi. tarafa kovarken Haarizim sultanı -
acak olursan benim için aman ver- - Küşlük nerede? Diye sordu. nın askerleriyle çatışmıştı. Bizimki -

me. Cebe mezarı gösterdi: !er, kavga açıldığını bile bilmezlerdi. 

* Dünkü Kanlı 
Muharebeler 

Cebe cevap verdi: - Demek Küşlük öldü. Öyle ise Bunuıı için hazırlıksız çıkmışlar.. -Baıtarafı ı nci Sahifede-
- Sen demesen de Timur Meleği Hanımızı şimdi kimse yenmez. Zira Cdci beyin yanında bulunan öteki Bugün selahiyettar Londra me -

bitireceğim. Benim •de onunla görü - Temucin Han yalnız Küşlükten çe- beyler geri dönmek lazım görüldüğü hafillerinden bildirildiğine göre düş 
şeceğim vardır. kinirdi. Dedi. nü söylemişlerse de, onları dinle- manın motörlü cüzütamlarından Jıir 

Bu söz Küşlüğün hoşuna gitti. Tek Cebe sordu ki: memiş, demiş ki: cBabam, düşmanı kaç ileri kol müfrezelerini Forgez 
rar söze başlıyarak dedi ki: - Hanın yarlığı nedir! Elbet sen görünp de üzerine yürümediğimizi Les Buarhya kadar ileri yollamışlar-

- Ağaçe ! Neredesin ... Gözlerim bizim ardımızdan boşuna at koştu. duyarsa hepimize lanet eder.> Bu - dır. Fakat bu grubun münferid vazi-
karanyor. Seni seçemiyorum. ramazsın.. nun üzerin eiki taraf kavgaya giriş- yette olduğuna ve piyade yardımın 

Belgrad, 8 (Radyo) - Balkan dev
letleri konseyi, bugün faaliyetini bitir
miştir. Bu münasebetle Belgrad tica
ret odaaında bir veda merasimi yapıl
mış, ticaret nazırı İvan Andre bir nu
tuk irad etmiş ve Türkiye delegasyonu 
reisi Hasan Saka, Yıınaniatan ve Ro-

manya delegeleri namına cevap VU' 

miştir. 

Konsey, mübadele işlerinin teferru· 
atını konuşmak ve bu ayın 13 ünde is· 
tanbulda toplanmak üzere tiıl. bir kC> 
mite teşkil eylemiştir. 

Isviçre üzerinde 
Uçan Alman harp tayyarelerindeL 

ikisi düşürülmüştür 
Bern, 8 (Radyo) - Öğleden evvel esir ed!lmiştir. 

ve üç saat sonra olmak üzere İsviçre Diğer bir Alman tayyaresi de ınme 
üzerinde iki defa uçan Alman tayyare- ıte mecbur edilmişse de, indikten sonra 
)erinden biri dilşilrülmilş ve pilotları yanmıştır. 

At oğlanı, tatlı bir sesle cevap llforgoz nefes nefese cevap verdi: miş. Bizimkiler düşmanın beşte biri dan mahrum bulunduğuna dair em-
lerdi: - Yarlığı mı? Herkes birbirine kadar iken gene bunları bozmuşlar. mareler ınevcuddur. Al . A t hl• "' • 

- Yanınızdayım beyim! Ürkme- giriyor, herkes toplanıyor, herkes si- Fakat, aferin Cellilettin Mimur Me- Paris, 8 (A.A) - Havas saat 14 man resmı e ıgı 
)in ) anından hiç ayrılmam. lahlanıyor, Temucin Han herkesi !eğe .. Bu iki yuce silahşör, sultanın de bildiriyor: 

Küoli.ik bu kere bil tün dinç leşti. bayrağının altına çağırıyor Haarzinı ordusunu kurtarmışlar . Hem de na- Aııkeıi mehafillerde söylendiğine ş• d" d D •• k kt • } 0 0 k 
Sanırdık ki iyi olmuş dirilmiştir. şahı sultan l\Iehmede kavga açtık! sıl kurtarış! Gece yarısı çayırlığı tu- göre, Alman zırhlı gruplarının Fran. IID ı e Un er e esır erın mı • 
Şöyle dirseği ilstünde doğruldu ve Ben bunu işitince, şaşkınlığımdan tuşturmuşlar bizimkiler, yanaından sız tertibatı arasına girmesı bir mu- t 88 b" k rt } f 
bağrı: bağıra şu sözleri söyledi: bağırıyordum. şaşaladıkları sıra vurup kaçmışlar. harebede daima husule gelebilen h&- arını ıne çı a mış ar. 

- Kurt Noyan ! Bedenimdeki ca- - Cengaver Tekeş ve Turhan ha- Şimdi her iki taraf asker toplıyor ve diselerden biridir. Alman zırhlı taıık Führerin umumi karargahı, 8 (A. 
ıum beni bırakıp uctuğunu duyuyo- tuna mı? dünyasının en yuca beyine böylece iki taraf yuca beyler yakın- grubu müttefik istin ad noktaları a. A) _ Alman orduları baş kuman • 
rum. Buyur ki davullar çalsın, bo • kavga açıyoruz ha! da birbirleriyle çatışacaklar. rasından ancak sızmıştır ve kat'iy • danlığının tebliği: 
rular ötsün ... Herkes anlasın ki bun- - Evet ona .. Celalettin şahın ba - yen bir cephe yarılışı mevzuu bahis Ordularımızın harekatı Sonıme -
ca senedir dilnya hanlığı etmiş olan basına. Timur l\Ieleğin beyine.. Altı yüz on iki ökilz senesinde değildir. Her tarafta bir birini takip un ve Aisne kanalının cenubunda 
Kü,!ıik ölüyor. Bu kere Cebe atıldı, bağırdı ki: kilşgardaki ağanın ordugahına eriş· eden istin ad noktalan hatlarımız muvaffakiyetle devam ediyor. Dilş -

Cebe başiyle bir işaret etti. Boru- -İşte şimdi dünyayı bir baştan tik. O akşam Cebenin yazıcısı oldu · tam olarak kalmaktadtr. Fakat man aşağı Sommeun cenubuna atıl-
lar öttüler, tuğlar bayraklar sellima öbür başa yıkıp basmak çağı gelmiş- ğumdan Temucin hanın kurultayın - tanklann geçtiği noktalardan Alman mıştır. 

Düşmanın umumi hava zayiatı 
dün 71 tayyareye baliğ olmuştur.Bun 
!arın 29 tanesi hava çarpışmaların · 

da, 25 tanesi hava dafi topları tara· 
fından düşürülmüş geri kalanı yerd• 
tahrip edilmiştir. 

5 Alman tayyaresi kayıptır. 

durdular. Küşlilk birden bire bir tir. Şimdi, kılıç savurmak, canımızı da bulunuyordum. Hanımız, çadırın kumandanlığının ümidi hilafına ola. Alman hava kuvvetleri karada 
sıçradı, bir eliyle bayrağını bağrı sakınmamak zamanı gelmiştir. Böy- en gerisinde ilzerinde geçe kapıılı bir rak, bunlara refakat etmeğe ve va - harbeden kıtalarınfaaliyetini takviye Ber}İn bom bar• 
üstüne bastırdı. ÖbUr eliyle at uşa - le iş her vakit ele geçmez. İşte şim- at eğerinin üstüne oturmuş, meşin· ziyeti istismar ey lemeğe memur o - etmekte, Sommeun cenubunda asker 
ğının omuzuna yapıştı, ve bağıra lıa. di tam Savulun bayrak geliyor nara- den bir zırh giyinmiş ve dizlerine de !unmuş piyade grupları bu tankları tahaşşütlerine, askeri kollara ve dıman edildi 
~ıra şu kahı·aman sözlerini fırlattı: sının sırası!. Savulun bayrak geli - gene derind~n ötük .(1) çekmişti. takip eyliyememişlerdir. Binaenalyh düşman piyade ve topcu mevzilerine . . 

- Kurt Noyan ! Kurt Noyaıı ! Ha- yor!.. Tulgası ayagının dıbıııde dururdu. zırhlı fırkalar hücumundan bahset- hücum ederek bunları bombardıman -Baştarafı 1 ncı Sahıfede-
nınız yalnız kellemi, yurtlanmı ala - Hepimiz bir ağızdan: l~anı n~ardeşleri yiğit Kas~r ile 5e- met doğru olmaz. Mevzuu bahis olan etmiştir. Alman hava kuvvetleri yer Yo~k•~ire de hava tehlikesi işaretleri 
bilir, bayrağımla karıma gelince, on - Savulun bayrak geliyor! Diye vık Belıktay yanında ve dort oglu yalnız tank gruplarıdır. Ve bunlar de vukua gelen çarpışmaya karış. verılmıştır. Alarm yarım saatten bir 
Jara el uzatmaz, anladın mı, hayra- haykınştık. Duri, Oktay, Çığtay ve Tuluyu ar· tehlikeli olmakla beraber piyade un- maktadır. saate kadar sürmüştür. 
ğım.. Margoz sözünü bitirdi: dında dikilirdi. Has inaklar, başbuğ- surlarından mahrumdur. Dunkerkde alınan esirlerin mik- Norflokda iki şiddetli infilak ol · 

Kilş!Ok sôzünü bitirmeden at oğla- - Hanımızın büyük oğlu Cuci !ar, boğuru karık hanı, yavuz Subü~- Fransız kumandanlığı yukarı tarı SB.OOO e yük11elmi~tir. muş ve cenubi şarki sahillerinden ba 
nı başından külihını atarak: bey, l\fehmed şahla çetin bir kavga- tay, l\lahmud Yalvaç, akıllı llfokolı, Bresle vadisinde faaliyette bulunan !ngilterenin cenup ve şark sahil- zılarında mitralyözler faaliyete geç· 

- Küşlüğün karısına kimse el u - ya girişti. Bunları yendik. Fakat şa· Kora Noyanı, Kaplan öldüren Celme, bu tank grubunu tahrip içiıı bütün !erine karşı yapılan silahlı keşif mişlir. 
zatamaz deJi. hın oğlu Celalettin ve Timur Melek Kıı·gızlar hanı, daha .bir çok .Y~.ca tedbirleri almıştır. uçuşları esnasında bazı İngiliz hava Norfl~kda şiddetli bir infiliktan 

Hey tanrım, acaba kahraman aklı durduraLak kadar yavuzluk beyler, hanlar Temucın hanın önun- Paris, 8 (Radyo) _ Byel ile Ovar meydanları ve ayni zamanda Dou • sonra hır Alman bombardıman taY· 
ö~üklerinde okusaydım buna ina - göstermeseydiler :Mehmed şahın er- de yer oturmuşlardı. arasındaki kuvvetlerle yüklenmiş o- res limanı bomb.ırdıman edilmiştir. yaresi yere düşerek parçalanmıştır. 

• nır mıydım. Küşlüğün at oğlanı küli\. dusundan tekbir çeri kalmıyacaktı. lan Almanlar, müttefik ordularının Alman hava kuvvetleri düçman Civardaki evlerden bir kısmının 
h.nı atınca bu'lun kadın olduğunu Cebe, Timur lif elek adını işidince Temucin han oradakilere ka\:_%'aya muannidane mukavemetiyle karşı _ mevzilerine hücum ederek Narvik caml arı kırılmıştır. Tayyarenin için· 
gı\rdük, hem de nasıl hanım: Ben deli gibi oldu bağırdı ki: çıkışında haklı olduğunu söyledi ve !aşmışlardır. civarındaki ordu teşekküllerine yar- de bulunan bir Almaıı pilot esir edil· 

ı ~·mca y·~rler dolaşmış, bunca şirin - Haydi atlara uşaklar, atlara .. dedi ki: cEğer ben haksız yere kan Geç vakit gelen malllmata göre , dım etmiştir. Sarnıçlarda yangınlar miştir. İkisi ölmüştür. 
hatunlar yuca beğümler rastlamış - Ela gözlü çakır gözlü hanın uşakları, dökmeğe çıkıyorsam Tanrı benim bugün bu havalide tarih;n kaydet- çıkarılmış ve bir düşman kruvazö. Lond.ra, ~ (Radyo) - İn~iliz. taY• 
tım fakat Küşlüğün eşi olan bu ka- işte şimdi.tam kendimize göre düş- benim ve benim buyruğumun başına mediği kanlı muharebeler cereyan rilne iki bomba isabet etmiştir. yarelerı, duşman hatları tizer,nde, 
d 11 kadar dilberini görmemiştim. man bulduk .. !!eri.. binlerce bela yağdırsın.> Sonra her- etmiştir. Bir Alman denizaltı gemisi Irlan- gerilerde ve Almanya içlerinde faa· 

' Bu hatun yuca beğüm idi. Hint elle- Herkes atına koştu. Cebe Küşlil- kese yerlığlar verdi. Her bir baş bu- Almanlar, yarım milyon piyade danın şimali şarkisinde 14 bin tonluk liyetlerini bira~ bile durdu~n_ıamış-
1 rinden birinin sahibi idi. İşte bu ka. ğün mezarına dönerek ölü ile konu - ğun geçecekleri, tutacakları geçitleri kuvvetleri ile dört bin tank sürmüş- bir düşman muavin kruvazörünü ba- !ardır. Cephenın yakın gerısındekl 

ı.:.ın Kü~lüğün üstüne kapandı ve şuyormuş gibi: eliyi ekoymuş gibi saydı, anlattı, ]erdir. tırmıştır.' yollar, kö.prüler, dem.iryolları, mal· 
• .ıir daha: -Naymanlar kahramanı... Sen sanırdın ki.bu adamın gözleri uzak- İngiliz tayyareleri, Alman h atla- Düşmanın Almanya dahiline yap- zeme .nakıl kolları, duşman tecem • 

_ Anladınız mı zırhlı sillihşör • bana ısmarladın ki Timur Melekten taki yurdları kaşgarda oturduğu va- rına emsali görülmemiş hücum-lar yap tığı gece hücumları büyük tahribata '."~lerı bombalanmıştır . Bu harekAtll 
ı /•r! K!işlüğü!l krısına kimse el u • öcünü çıkarayım, merak etme, çok kit dünyanın ta öbür ucunu bile gö- mışlardır. • sebebiyet vermemiştir. Bir Alman ıştırak eden vasat bombardıman tay-

~ıt, ~z. beklemezsin. rür, seçer. Muharebe meydanları , Alman ce- şehrinin bir mahallesinde on sivil yareleriııden beşi dönmemiştir. 
' Diye bağırdı ve 0 iz, aman deyince Sözlerini dedikten sonra atına sıç- sedleriyle dolmuştur. Düşmanın as. ölm ti şttir . Ağır bombardıman tayyareleri ş!-
ı y• kac r belindnn hançeri çıkararak radı. Biraz sonra davullar, borular Buyruklar tam olup herkes yerli ker, tank ve mühimmat zayiatı çok mali garbi ve cenubi Belçikada ve 
1 yilreği 'n üstüne sapladı ta sapına !!''diş hava•ını çaldılar ve hepmiz yıl yerine çekildi. Dün olunca klişgar bllvüktür. d Almanya içlerinde uçmuşlardır. !aşe 

kadar ktu :ııszından başka bir söz dız çevresine doğru at sürmeğe baş- ovalığı seslerle doldu .. Dört yüz bin Fransız tayyareleri, cephenin mıılı Roma a ve malzeme kolları, tren istasyonları, 
1 çıkmarlan eı 'nin yanına yıkıldı. ladık . kişi gün batımına doğru akın ediyor telif noktalarından sızan Alman demiryolları, yollar, köpriller, fah r i· 
l Kadını düşerken Küolilk, derin bir Biray kadar yolda gittik. Bir aydan !ardı. Cebenin ardından da atla gi- tanklarını alçaktan takip etmekte E k. l . kalar, benzin getiren tanklı kamyon-
] k ki d • k' s ı eser er emın yer- 1 b b 1 t B v ı ah etti bir eli eşinin elinde, bayrağı sonra, hanın ona a ıgı aşgara derdim, göz alabildiği myere bakılııı· ve attıkları bombalarla tahrip eyle_ ar om a anmış ır. remen ve e • 

bağrında olauğu halde can verdi. geldik. Yolda Morgo.z anlattı ki Tıır- ca, askerden, pusaltı in•andan bP.ş. mektedirler. Bir tayyare filosu, AI- [ere naklediliy or m:nnors arasındaki petrol depoları, 
Bı'lmem amma, ,anının ki etrafımız- han hatunun er kardeşi İtalçin ken- ka bı'rşeu görülmezdi. l\Iog" ol hezar _ 1 . 3 d k'k .. d R 0 (R d ) 111 'f Hamburg şehrinin cenub kısmındaki , man tayyare erme a ı a ıçın e oma, " a yo - aarı nazı-
d.ı n:ce taş yürekli yiğit varsa göz- dine Gayir han adını koşturmuş ve !arı, <>ide ok, kargıları kalçalarına ufak cesamette bin sekiz yüz kilo rı, müzelerdeki kıymetli eserlerin emin petrol ta•fiyehanesi bombalanmış, 
Jer1• '.·aşarmı,tı. Kü•lük ölünce Cebe ilk işi bir Moğol kervanındaki bazir- dikil'ı Keryat sil11.h•örler1• naralar a- b t t b' kl' · · ti t ı · ı yangınl ar çıkarılmıştır. Gand yaki • • v • bom a a mış ır. ı r yere na ı ıçın m s ace emır er · 
cğıldi, alnından öptü ve selam ver- giinlan kestirmek olmuş. Temucin tarak, bağırarak türkü ırlayarak i _ --* . t' ninde iki gündenberi yanmakta o • _ vermış ır . · ı 
di. :::'onra bize dönerek! han hemen Mahmud Yalvacı sultan lerledı'. Bir aralık korkunç meket • R d K"t" h 1 • ki' . . d yr lan petrol depolarının dığer kısıma-1 u up ane erın na ı ıçın e a ı-

cKüşlilk, yuca adına şan vererek Mehmede göndermiş ve kendisinden !er sökün ettiler. Bunlar mallarını 0manga Q ca tertibat alınmıştır. nna da hilcumlar .yapılmıştır. Bu ıı-
öldii, Eşi de tam br ~uca beğüm flibi ku•ur dilemesini aöylemiş. giy:k koşulu hafif arabalara yükel- R V l rada bir çok fabrıkalarda ehemmi· 

1 can verdi Elbet atları unutulmaz!• Haarzim Sultanı o yakınlarda gi - mişler yanlarına kurt gibi köpekler Mahsul tahminleri o manya nra ı yetli surette yüksek infilaklı bomba-
Sözlerini söyledikten sonra kendi rittiği kavgalarda üst gelmesinden almışlardı. Bütün bu ukerin ardın- bildirilmiyor T 1 A / •zA • !ar la tahrip edilmiştir. Tayyareler 

kabarmı•, söz dinlemez olmuştu. Ö- d · ı · d d ki .. tikt'I vmuml a l an ettı tamamen ilslerine dönmilşlerd!r. eli, !2 Kil~lilailn kafasını kesti, son- ' an ıse .rnvga av an ı arı goz ı. d 8 (R d ) Rö t Bük 
bür taraftan da anası Han Hatun ve Hunları da öküz koşulu arabalara Lon ra, a yo - Y er - Bükreş, 8 (Radyo) - Kral Karo!, Sahil mildafaa tayyareleri durnıa 

ra btiyUk b,r mezAr kazdırdı, Küş -
gözdesi şeyh l!ecdettin sultanı hiç vükletmisler ve yanlarına zırhlı Uy- reşten öğreniyor : tahta oturduğu günün onuncu yıl dö- dan devriye ve keşif uçuşları yap • 

: "ğti bağrındaki bayrağı ile mez:ua durmamacasına bize karşı kışk•r gur ve }{arlık atlıları katmışlardı. Romanyada mahsul t ahminleri nilmü olmak münasebetiyle bugUn mışlar, kıymetli malumat getirmişler-
yatırdı. Karısını da yanına gömdür- tırdı, Haarzim sultanı buııca öğiide (l) Ötilk ince, kıylltetli deriden meskfit geçilmektedir. Hiikümet, umumi af !IAn etmiştir. Gazeteler, dir. Bunlardan biri kayıptır. 
d!I. l\Ie.zar daha yeni kapanmış idi dayanamınrak Mahmud Yalvacı yapılma çizme. dört hafta için mısır ihracın ı menet- kral hakkında uz un ve sitayişkar ma- Avcı tayyareler hatla1t ilzerinde 
k; bilyU:C hanların }·attıkları yere zindana tıkmıştı. l\Iahmııd Yalvaç mittir. Vaziyet dtiulirse memnuiyet kaleler yazıyorlar. düşman tayyareleriyle çarpışmışlar 
yaptığımız aibi mezarın üstüne taı bir kolayını bularak zindandan kur - (.ı\rkaııı var) kaldırılacaktır. Kralın emri mucibince merasim ve onbeş Alman tayyaresini imha et-

rııtmnk için uğraştığımız sırada ar - tulmuş bunun üzerine kavgaya mey-
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Telefon 
Buııün iki büyilk film birden 

1 - TAVSİYE MEKTUBU 
Oynıyan: 

ADOLF l\IENJO 
Franaızca ıö:zlü 

2 - GÜLNAZ SULTAN 
Türkçe sözlü ve ~arkılı 

Ayrıca: Ekler jurnal No, 17 en "on dünya ve harp h!ldisatı ve 
rransndan yeni getirilen makinelerde çck.I~n milli 

piyango ve teferruatı J 
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DÜK KA Tlaa 
PROFESÖR 

·ı:zı·rı ... s·u·NG'O'R'f 
~ TEMSiLLERi ~ 
: ......... .. . ., .......... 4 

BU AKŞAM 9,30 da 
ÜÇÜNCÜ BÜYÜK YENİ PROGRAM 

Fiatler: Koltuk 75, Salon 50 . Balkon 40 kuruıtur. 

ELHAMRA GişEsi S abahtan itibaren 
~!!!!!!!!!!!!!!~'!!"'". -~~ AÇIKTIR 

Fia tler: Koltuk 50, oalon 40, balkon 30 kuruıtur. 
Bugün saat 5 te u cu z t a lebe ve h a lk matineıinJe 

. yapılmamıştır. mişl erdir. 4 tayyaremiz düşmüştür. 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Sirke tinin halkapınar kumaş fabrikası 

:rarafmdan mevıim dola:riaiyle yeni çıkardıiı kuınaılar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracafmız elbiıeler için bu mamulab tercih edin 

•~SATIŞ YE RLERi~• 
Birinci kordonda 186 numarada 

ŞARKHALI T. A. Ş 



9 il uiran l 9'1f.l PAZAR (ANADOLU) 

Kanada Başvekili D 0111~11yonlar.rta 
dZll"lık 

ijarp malzemesi bakımından mütte

fiKlerin sı • ·ı"."tı çel<mesi mevzuu 

Karşımıza yeni düşmanlar çıkarsa 
bütün dostlarımız bize yardım 

edecek, diyor 

b h• d ..., "fd" Ottova, 8 (A.A) - Millete hila - kuvvetleri tarafından söndürülme -
a ıs egı ır ben radyoda bir nutuk söyliyen baş- den ve hürriyetleri nazi hoyratlığı -

londra, 8 Radyo) İngiltere )'inler, su altı bombaları, zırhlı oto- vekil J\lakenzie King, şimdiye ka - nın zulmüne kurban gitmeden evvel 
ıtem!ekerlerinde ve dominyon- i mol.ıiller ve . a .t yapılmağa başlan- dar muhasemala girmemiş veya gir- Kanadanın her kalesinin yeni bir 

-lıd~ btiyük hazırlıklar vardır. Ka- ' mıştır. Avusturalyanın harp masra- mekten kaçınmış olan milletler ara- Calais, her limanının yeni bir Dun -
lda 300 tank inşa etmektedir. Se_J fı ayda 6 milyon ingiliz lirasıdır. sında bir ihtilafa müncer olması mu- kerk olacağını söylemekle memleke
ı başından beri Kanatlanın zırhlı 1 ş:mali Fransanın i~tiliisından, hakkak olan harbin yeni safha3:na tin kalbine ve ruhuna terceman olu
lrhsız orduya hazırladığı molörlii Fransa sanayii hiç bir suretle muta-! dinleyicilorinin dikkatini celbetm~- yorum.> 

iki! Vasıtalarının adedi yedi bini bul 
1 zarrır olmıyacaktır. İngiltereden her tir. lllJllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllJI 

Qtlur. Bu sene bu miktar 60 bine 1türlü kömür vesair iht.yacı temin e- Başvekil bilhassa demiştir ki: 
•tarılacaktır. dilecektir. - · Karşımıza yeni düşmanlar Mec· is-i Me b, usan 
4.tusturalradaki dört ter<ane ve Amerikanın da her nevi harp mal- çıkacak olursa, eski ve yeni dostları-

'.•latı harbiye fabrikaları tevsi edil- zemesini kayıdsız şartsız müttefikle- mızın bize yardım için ayağa kalka- 1293 • 1877 
1 ~tir. Burada tayyare dafi toplan, !re vermesi, vaziyeti malzeme bakı- caklarından emin olabiliriz.> 
~ı cins top, her cins bombalar, ma- 1 mından birdenbire düzeltmiştir. Mackenzie King Kanadalılara 

------ Ruzveltin insaniyet namına ne bü -

Belçika ordusu 
lki yüz hin. k"şilik bir kuvvet yakın-

yük bir enerji ve şiddetle beyanatta 
bulunduğunu hatırlattıktan sonra 
şunları ilave etmiştir: 

- cBiz, yeni ve eski dünya ara -
sında bir noktada bulunuyoruz. Mem 
leketimizin erkek ve kadınlarının 
imanlarının ışığı ve hayati fenalığın 

da harbe iştirak edecektir V 11 

d 
}•ris, 8 (Radyo) - Fransada, talimhaneler hazırlanmıştır. az~ fe başın a 
'ilo hin kiş.ilik ~ir ~elçika ordusu teş Diğer cihetten Belçika deni.z t'ca- Ölen /ngiliz kaptanının 
~Ve techız edılmıştir Bu kuvvetler ret fılosu hemen tamamen muttefık- ailesine ll işan verildi 

:: 1?da cepheye hareket ederek har- ]er elindedir. Bu gemilerin tonajı 150 
· ıırecekt'r. Fransada bulunan mül- bindir. Britanyaya ilt"ca etmiş olıın Londra, 8 (Radyo) - İngilterenin 
~i Belçikalılardan 17-46 yaşına ka Belçika balıkçı gemileri, müttefik or en büyük nişanı olan ( Viktorya 
·ır olanlar seferberlik icab1 vazife-!dunun Dunkerki tahliyesinde vaziic Krut) nişanı buııün merasimle müte-
1 dlvet edilmişlerdir. Bunlar için alarak, cesaretle çalışmışlardır. veffa kaptan Varbesleyin ailesine 

~ransız Gazeteleri 
verilmiştir. 

Bu kaptan, ilk Norveç harbinde 
yedi destroyere (Hardi) destroyeri 
ile kumanda ederek hücum emrini 
veren ve düşmanı ağır zayiata uğ -

Hakkı Tarık Us 

ilk devrenin müza
kereleri: 

400 büyük aahifelilı: bir kitap 

Her kitapçıda bulunur 
nııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııınıııııı 

') 

lzmir zabıtasına 
açık teşekkür 
Dün akşam bir gazinoda kay -

bettiğim mühim miktarda para -
yı sUratle bularak bana iade eden 
İzmir zabıtasına ve onun yUksek 
idarecilerine alenen teşekkürü bir 
borç bilirim. 

lzmir Batturak mevkiinde 180 
numarada müskirat bayii 

Rifat Güner 
ratan, çarpışmalarda da vazifesi ba-1••--------------·ll 

lzmir belediyesinden: 

~tansız piyadesinin, mükemmel bir sızndAa mBa/ktT.u::uDı;eAn adamdır. ha! işıe~;b~t=~~e:ı;.i;;~~~ itt~~=~ı~~~~ 
~ k • rı 191 kat yazlık elbise yaptırılması , 
~urette IDU avemet ettiğini yazıyor ··-·-·-·-·-·-·- ' yazı işleri mildürlUğUndeki şartna -
~ d .. · ld ki Çakı lafıyormuı: mesi veçhile açık eksiltmeye konul • aris, 1 (A.A.) _ Matbuat hıılii- nın son erece muessır o u arını İk' l'k A . 

1 
k _ d 

'ar1• ve mu hacimlere büvük mUşküliitl:ı 
1 

ıçeşme ı1 te zız er so aırın R muştur. Muhammen bedeli 3056 li -
~ · . . . . . · . . zmirli ame e Mustafa Devecinin ü- ra muvakkat teminat1 230 liradır. 
ranıanın büy·Uk muharebesı anu- başarabıldıklerı zorluklar me~ dan3 

~n zerinde bir sustalı çakı bulunmuş - Taliplerin teminatı iş bankasına ya -e bir surette devam edi~or. Cer- getirdiğini itiraf etmekted r. 
• ' tur. tırarak ihale tarihi olan 24-6-940 ·n savletı'ne kar•• Fran••z ve ıffi.gi- Somme cephe•inde fevkalade tay-

SAHiFE !I 

1 DEVLET DEI\ııfRYOLLARINDAN 1 __ ___;,._ __ _ 
Memur alınacak 

1 - Devlet demiryoll~rı istasyon sınıfında i ·tihdam edilmek üzere 
müsab11ka ile orta mektep Mezunlarından hareket memur namzecli 
ve askerliklerini yapmış lise mezunlarından işletme ve hareket ınel!Ml
ru stajiyeri alınacaktır. 

2 - Müsabakada k~zanaıı orta mektep mezunlarına 60, lise mezuw
larıııa 74 lira ücret verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı lise mezunları için 28 haziran cuma ve orta 
mektep mewnları i~in 1 temmuz pazarte~i günleri ~aat 14 te Haydar
paşa Sirkeci, Ankara, Balıhsir, Kar~eri, Malatya, Adana, Afyon, İz
mir ve Erzurum i~!elme merkezlerinde yapılacaktır. Müracaatlar ı.u 
işletme müdürlükleri ,-e ;,tasyoıı şeflerince kabul olunur. 

4 - !{ü<abakara iştirak şeraiti şunlardır. 
A - Türk .1lmak 
B - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak 
C - 18 yaşını bitirmiş ve otuzu geçmemiş olmak >otuz yaş dahib 
D - Orta mektep mezunları için askerliğini yapmamış olanların as

kerliğini yapma'1na en az bir •ene zaman kalmış ve liı<e mezunları için 
de askerliklerin; yapmış olmak. 

5 - Miısabakada muvaffak olanların bilahare idare doktorları tara 
fından yapılacak muayenede şıhhi durumları demir yolu işlerinde vazj. 
fa görmeğe elverişli bulunmak. 

6 - Müracaat istid:ılarına bağlanacak vesikalar şunlardır. NüfU( 
cüzdanı diploma veya tasdikname, askerlik vesikası, polisten tasd ikl 
iyi huy kağıdı çiçek aşı kağıdı evli olanların evlenme cüzdanı 6 adei 
vesikalık fotograf. 

7 - Daha fazla malumat almak istiyenlerin işletme müdürlükleri
ne veya istasyon Şefliklerine bizzat müracaat etmelidirler. 

8 - İstidalar lise mezunları için 25 haziran, salı ve orta mektep me
zunları için de 29 haziran cumartesi günü saat 12 ye kadar kabul 
olunnr. 9 15 16 22 23 2554-1987 

Hava okulu komutanlığından: 
Hava okulları talimatının 86. maddesinde yazılı şartları hafa istek

liler dilek kiiii:ıdı ve vesikaları ile temmuz başlangıcından ağustos sona. 
na kadar okula başvururlar. Okulun bulundu~u yerin dışında bulunan
lar dilek ka.ihtları ile vesikalarını posta ile okula gönderirler ve alacak
ları karşılığa göre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava okulu gedikli kısmına girme şartları şunlardır: 
A) Türk olmak, 

B) orta mektep (lise sekizinci sınıf) tahsilini bitirmiş en az 11 
ve en çok 20 yaşında olmak, evli bulunmamak. 

C) Sıhhi vaz iyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanılmağa el
verişli olduğuna dair mütehassısları tamam olan bir hasta
hanede sıhhat heyeti raporu almak. Boy 1,65 den aşağı •l
mıyacaktır. 

Dışarıda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye gönde

rilirler. Tam teşkilatlı sıhhi heyet bulunan yerlerde o yerin en büyük 
kumandanına müracaatla muayeneye gönderlllrler. 

D) Ahlakı sağlam olduğuna ve biç bir surette suçlu ve mahkftm 
olmadığına dair bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden 
veya polis amirliğinden tasdikli vesika göstermek. 

E) Okula alınacak okuyucular gedikli erbaşlar hakkında 25011 
sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi bf. 
tirdlklerinde 12 yıl müddetle bava gedikli erbaş olarak va
zife göreceklerini taabhüd etmek. 

~l ır ~ Memur dövülür mü? 
"ıı erin mukavemeti bütUn gazetele- yar~ zayiatını tebarü~ ettirmek mak- Atatürk caddesinde Denizyolları 

başlıca mevzuunu te•"il etmekte- sadıyle Baran Tabouıs Oeuvre gaze-

pazartesi günü saat 16 da encümene 
F) Okulca yapılacak seçme imtihanında kazanmak. 

müracaatları. 
H) istekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak miktar 

2 - Zabıta, temizlik, itfaiye, sıh-~ ... hareket baş memuru B. 111ehmed 
" lıu muauam muharebe gene tesinde, Almanların Norveç hava dan fazla olacak olursa bunların içinden riyaziyeye bilgile-'bit Dinç; körfez vapurlarında bilet me-v, tayyare fJaliyetinin hlkimi- kumandanının Oslo, Stavanger ve B R . ô 

1 '!ti altında inkiıııf ediyor. Bergen üslerinde bulunan bütün bom ~uru · emzı za mazı dövmüş -

hat işleri memurlariyle odacılara 
ri daha iyi ve yabancı dil bilenler yenlenir. Hava okulları o-

191 çift fotin yaptırılması, yazı işleri 
kuyucuları asker; liseler okuyucuları gibi yedirilir Ve giyd!

müdürlüğündeki şartnamesi veçhile .
1
tPague gazetesinde B. Henri Ke.- bardıman tayyarelerinin Somme cep_ url.d 

· lıs h · ötil UI . . . 1 ı man yapıyormuı! 
t ' denizden Aiıne'e kadar inkişaf e<ıne g r mesı emrını a mış o.- K t 1 . . H d . 

rilir. Kitap ve diğer ders için lazım olanlar parasız verilir. 
açık eksiltmeye konulmuştur. Mu -

V) Talipler arasında 16 - 18 yaşında olanlar pilotluğa ayrılır. 
hammen bed~li 1241 lira 50 kuruş 'ııe" d • N 'k b'"l . .. . d k" ara aşta zmırlı ayre dm Av-. ~te olan muharebeyi şöyle tas- ugunu ve arvı o gesı uzerın ~ ı d' k'I _ 1 • d . 

11 ediyor· akınlara iştirak etmek üzere az mık- ~~ • ye ı ı 0 agır ıgın a bır taşla 
Kabiliyeti görülmiyenlerle 20 yaşına kadar olanlar ihtisas 

muvakkat teminatı 94 liradır. Talip-
gediklisi olurlar. Kabiliyetlerine göre makinist, telsiz, foto, 

!erin teminatı iş bankasına yatıra -
atıcı, bombardımancı olarak yetiştirilirler. 

rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 24 9 lO 8 211611615 
24-6-940 pazarte~i günü saat 16 da-::~~--------------------------

•· •Atotör:ze kıtaların sademelerine tarda tayyare alıkonulduğunu yaz - Eı m.ankyapbark<ın yadnınk~a bu~tınan 
"l'şı . · . . . 1 maktadır. mm ızı eş yaşın a ı Aydoganın 
~t llıtikemmel pı~ adeııı.ız mukave-ı . . _ , . yaralanmasına sebebiyet vermiş ve 

encümene müracaatları. Göçmen evleri ınşa ettirilecek 
9 14 18 23 

'tınektedir. Şüphes;z ki bazı Bayan Tabouıs şunu ılnve ed,yor. 
~~t H'tl k h d h k 1 tutulmuştur. ;,,, ala.rda hafif gerilemeler oıu~or. '. e. r te eep e e are et. e.tme.< 

11.1..,\. J Orada ne işl vardı? 
, "esız ki kasırganın deh•eti ve bu taktığıne sadık kalarak ne\ mıdane 

1 - Mezbaha motörlerinin 940 aaır • 1 ti · , F. h . t- kt Birinci kordonda dolma mevkiinde 
hnın yUz metreden fazla önün- gayre erın. ı an sanın aya ı no a-

• l .. · t k 'f d Manisalı Alinin oğlu sekiz yaşında yılı iht iyacı olan 120 ton motorin sa-•elıııekte olan alev galgaları kar- arı uzerıne e sı e iyor. 
nct Ahmed Kaçar, bir şatın halatı üze- tın alınması, Yazı işleri müdiirlüğün-

ı; F'a kısa bir müddet için duralı- * rinde oynarken muvazenesini kay - deki şartnamesi veçhile kapalı zarf-
~d akat p!yademiz tankların arka- K rips bederek şatla kordon arasına, denize lı eksiltmeye konulmuştur. Muham-
'<d a tecemmü etmeği, bunların P'- düşmüş, boğulmak üzere iken kurta- men bedel; 12684 lira muvakkat fr-
·ııesiy]e irtibatı ke•ıneği, iaşe sar- Yarın Moskovaya rılmıştır. Ahmed, ayağından da yn- minatı 951 lira 30 kuru~tur. İhale'i 
ı~ arını patlatmayı, hulasa bu tank- rahdır. 4 6 9 o 
;· ı._ecrid etme"i Ve parçalamag-ı ar- varacak 1 .. 4 Cuma günü saat 17 dedir. 
< " Hıraızlıklar: 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin-
.,~~İı'renmiş bulunuyor. Topçu da Bükreş, 8 (Radyo) - İngilterenin İzmir civarında Tırazlı köyünde de hazırlanmış teklif mektupları iha-
'ir arı kırbaçlamayı mükemmelen l\Ioskova sefirliğine tayin ed I~n Sir Mehmed oğlu Hüseyin Kara, ayni le günü azami •aat 16 ya kadar en
t1 i~ndi. Taktikte ve muharebe sevk Krips, dün Sofyada Bulgar bajveki- köyde Hasan karısı Zeynep Çitin cümen riyasetine verilir. 
ı~1 a:eslnde şu on gün zarfında ha- li ve hariciye nazırı ile g:irüştükten b;r ineğini çalmış, kaçarken y:ıka _ 80 4 9 13 
~k hır inkılap husule gelm'ştir. > sonra bugUn BU kreşe gelmiştir. lanmıştır. ı _ Basmahane mevkiinde Alsan-
ı-r·scetslor iazetesinde askeri mu- Yeni Mookova sefiri ııazartes· gü- Değirmendere nahiyesinde Süley- cak otobüs durak yerindeki 

·~ ıri, düşmanın harbe sevk ettifi nüne kadar burada kalarak Rumen man oğlu Abdullah karısı Hediye tütun kişesi 5-haziran-1940 ta _ 
~~anktan dört yilzden fat:lasını ricaliyle temaslarda bulunmak imkıl- nin evine giren hır-ız tarafından 17 rihinden itibaren bir sene müddetle 
~·etıniş bulunduğunu hatırlatıyor nını elde edecek, muteak ı ben doğru. parça e~ya çalınmıştır. Hırsız zab:- kiraya verilmesi, yazı işleri mitdürlti-
,;ı-or ki: ca MoskoYaya gid~ceklir. taca aranıyor. ğündeki şartnamesi veçhile açık artır_ 
ı ankların geçti~i yerlerden zırh- L b Göztepede 99 ncu sokakta İzmirli maya konulmuştur. Muhammen bede-

~rlrkaların dilter unsurlaryle mo- a On Mithat N::ılbantoğlu dolandırıcılık li 288 lira muvakkat teminatı 21 lira 
!~le toplara malik te~ekküller ge- 'T' ·z A k sureti .ı· le Bn. Zehra Oranın 70 lira qo kuruştur. Taliplerin teminatı iş "'•rn k s ayyare z e r. araya ~tı~ e tedir. Şüphesiz ki düşman kıymetinde mantosunu almış ve sira- bankasına yatırarak makbuzlP.riyle 
ı:,, ları için karşmnda her türlü foş-1 vardı 
·ı~~an mahrum bir arazi Umid edi- 1 Londra, 8 (Radyo) - Fransanııı ~~.pazarında satarken yakalanmış - ~hila~a!~r~~iı:~aenn~t~:~::o:::a:::.:1ia!~ 
~~ ·.Fakat bunu bulamadı. Buna yeni Moskova sefiri Labon bııgtin Zavallı çocuk: 2-Şehir otelinin ~·ıktırılmakta olan 
'~~~ipdüsdman d~~~a~e~in 'tn yakın- tayyare ile Türkiyenin merkezi olan Çeşmenin Alaçatı nahiyesinde Ye- eski gazino binasından çıkan taş ve 
~\ e eme ıgı 'e) a opçunun Ankara şehrine varmıştır. Mumai- ni Hamidiye mahalle•inde Şerif ,ıermNlerin satışı, fen i~leri müdür-
d arıza mıntakası haricinde bu - levh hafta tatilini burada geçirecek Belkıranın dokuz yaşındaki oğlıı 'ililindeki ke~if ve şartnamesi veçhL 

'' lı~lcl~rı zaman tankların pek u- F;ansız sefarethanesinde kalacak Arif, kırda dut ağacından dut yir- le açık arttırmaya konulmuştur. Keşif 
~il·r_ alet olduğunu öj>rendi. Türk ricali il temas fırsatını elde ken dii~'llÖŞ. başından ağır surette bedeli 96C lira muvakkat teminatı 72 

. · rıht · t · · e · ~ T Ciri B e JOurnaJ gaze e•ının mu - edecektir. Sefir, buradan doğruca yaralanmıştır. lıracıır. &l'.plerin muvakkat teminatı 
't, : George Sltım, pek kıs~lan Moskovaya geçecektir. Bergamada hırsızlık: iş bankasına yatırarak makbuzlariy-
la, knık sebepler dolayı,·rıe ekse- Bergama kazasının Poyracık kö le ihale tarihi olan 10-6-910 pazarte-
. l!Q ikmekte olnn Alman tebliğ- ' Portatif radyolar yiinde Ham'd oğlu Kamil Durmazla <i günil saat 16 da encümene müraca-

n <le bilhn••a Romme üzerine A k d Latif oğlu Ahmed Akçanın evlerine atları. 
.. · hev~aa~ruıunu.n F:an•ız. kum~-~- mert Q a yasak edildi giren Ada pazarlı J\lehmed namında :l - l!l40 mali yılı içinde belediye 

·ti· \.nı hıç •ılrprıze duşmeılıgı-1 Vaşington. 8 (Radyo)-Amerik:ıda biri. iki evde sandıklar irinde buldu- memurlariı•le fıkara hastalara veril~
~l~af ett:ğini r~zı;·or. . . 

1 
halkın portatif radyo kullanması ya- 1 ğu ziynet altınlarını çal~ıış ve y!lka- 1 cc-k i~uçların satın alınmaiu, yazı işle-

1•ı,r ~nl,arın bızzat kendılerı de , sak edilmiştir. Bu makinelere gahip . )anmıştır. 1 ri mUdUrlüğündeki şartnamesi veçhi-
'· a \ eygand kumandayı ele r.1- olanlar denizlerde bazı gemilerle - -- le açık eksiltme,·e konulmuslıır. Mu -
:~'n •~nra Fl'"an•ızlarm yap- muhabere ettikleri sabit olmuştur. st şahı•ların radyo muhaberelerinıjhammen bedeli .5000 muv:lkkat tem!-

\t oldııklan ıahra tahkimatı- Hükllmet, geçen haftadan bar;. huiu- de menetmişt!. natı 375 liradıı. Taliplerin teminatı iş 

/~mir iskan Afüdürlüğünden: 
1 - Vilayet dahilinde kerestesi ·,kan da:resince verilmek ve sair 

malzeme ve bütün işçiliği müteahhidine ait olmak üzere Urla kazası 
merkezinde 100, Bergamanın kınık nahiyesi merkezinde 40, Kınık nahi
yesine merbut Dündarlı köyünde 40, Zeytindağ nahiyesi merkezinde 
15. Sıganrı köyünde 26 ve Dikili kazası merkezinde 30 göçmen evinin 
inşaoıı 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu mucibince 5-6-940 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile münakasaya 
çıkarılmıştır. 

2 - Yaptırılarak evler 8. N. lu kargir tiptir. Urlada yapılacak 100 
evin beheri 599 lira 48 kuruştan muhammen keşi! bedeli mecmuu 
;i9948 lira ve diii:erlerinin beheri 475 lira 78 kuruştan ceman 71842 lira 
78 kuruştur. 

3 -Bu in,aatın umumu birden ihale edileceği gibi ayrı ayrı da ve
rilebilir. Ancak gerek umumuna birden gerek bir kaç mevkie talip olan 
!arın yukarıda mevki ve adetleri yazılı inşaat yerlerinde yapılacak ev
lerin mecmuu üzer'nden her yer için ayrı ayrı tekliflerde bulunmaları 
şarttır. 

4 - fhale 21-6-940 günü saat 10 da izmir iskarı müdürlüi(iinde :nü
teıekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

5 - İstekliıerin yüzde 7,5 dan muvakkat teminatları ile 2490 sayılı 
kanun hükümlerine göre icap eden vesaik ihale güııü muayyen saatten 
evvel komisyon re sliğine makbuz mukabilinrlr ııerileccktir. P~<ta ile 
gönderilmesi halinde vukua gelebilecek teehhür nazarı !tibare alm ı
mıyacaktır. 

6 - tşbu inşaata ait plan ve evrakı sairesi her gun izmir ;skfa" mü-
dürlüğünde görüleb 'lir. G 9 1 :ı l 7 2087 

-Bornova Beledigesinafen: 
1 - Bornova yeni su şebekeşinin tevsii için 600 metre uzunluiiun

da 60 miliml ik font boru satın alınacaktır. 
2 - !uhammen bed~I 900 liradır. 
3 - Münakasa 13-6-940 perşembe 

diyesinde yapılacaktır. 
4 - Depozito akça•ı 63 liradır. 1 

ırünü saat 11 de Bornn\':ı !:ele-

4 7 ] o 2018 

bankasına yatıranık makbuz'arirle i- Muh•mınen bedeli 1568, muvakkat te
hale tarihi olan 10-6-!l-l.O pazartesi git- nıinatı 117 lıra 60 kuruştur. Taliı>le
nü saat 16 da encümene nıiiracaatlar. rin teminatı i~ bankasına kıı.tırarak 

4 - 19 uncu adanın 1% metre mu- makbuzlariy!~ 'hale tarihi olan 111-6-
,.abbaındaki 20 sayılı arsasının satı~.ı !l40 poznrtP<i l!'ünü snat 16 d~ eııcG. 
yazı 'şieri müdürl!ığündeki şartnamesi mene miirncnatlrrı. 
veçhile açık arttırmaya konulmuştur. 26 31 5 9 
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Amir!iğ~· J:anları~ 
~ .... . .. . .. •• ......... ............. . ı••····~ ................... ı-·---···· ... ·•···•··· . 

funir Le ... ·nzım Amirr-i SA. AL KO. Rs. den: 
l - 1 m·r rnu~tahkem mevki merkez birl:klerinin 33300 kilo sa. 

dt) -,.. 'htiyncı kapalı zarf u.:ulii ile ~ksiltmeye konmuştur. 
2 - 1Jı.J i 12 hazırmı 940 çarşamba günü saat on altıda İzmirde 

kı lad.ı izmir levazım amirliği satm alma komisyonunda ya
l ılac k ır. 

~ - 'l' hmin l dilen tuh rı 39294 liradır. " 
4 - Tem natı muvaklrnb akçası 29'18 liraclır. 
6 Saı n mc si heı güıı komisyonda görülebilir. 
6 l tt'l·liler ticaret oda~ında kayıtlı olduklarına dair vesika· 

go termek mecburiyetindedirler. 
'1 Ek iltmeye işf ·rak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün 

cü maddelcr'nde ve efırtnumesinde yazılı ve ·ikalan ve temi
,, .t tckJ;f mcktupl:ırını !hnle saatmdan en az bir saat evvel 

• .ic:} ona Yermiş bu iunacaklardır. 
26 3.0 5 10 

l:t.mir Lvazun amirliği satın alma komiayonundan: 
1 - Kor biı l 'kleri için un haline get"rilmek üzere bir milyon kilo 

bugJ ~ lh kırdırılması kapalı zarfla münakasaya çıkarılmış

tır. İhalesi 21-haziran_ 940 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 
2 - Toplu tutarı (24700) liradır. İlk teminatı 1853 liradır. 
3 - t~teklilerin ihale saatinden bir saat ev\·el teklif mektuplarını 

Erzurum Lv. amir. Sa. AI. ko. vermiş veyahud posta ile ayni 
zamanda komisyonda bulundurmuş olacaktır. -· 

4 - Bu işlere ait şartnameleri Sa. Al. Ko. da görülebilir. 
5 9 14 18 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - l\fanisadaki askeri hastahanesinin (20.000) kilo•yoğurt ihti

l ac1 a~ık eksiltme suretiyle münakaya konmuştur. 
2 - 1hnle.::i 17. haziran - 940 pazartesi günü saat 10 da Manisada 

tümen satın alma komisyonunda :rapılacaktır. 

3 - Thmin ed'len tutarı (3000) liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçası (225) liradır. 

5 - Şartname i komisyonda görülebilir . 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki Ye üçün

cü rnnddelerinde ve şartırnme inde yazılı vesikalariyle birlik
te ihale saatinden eYYel komisyona müracaatları. 

2 6 10 15 

Jzmir levıızım amirliği Fatm alma komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo 

1800 Tnze :fasulya 
1800 Bntlıcan 

720 Taze bamya 
1845 kırmızı domates 
180 Taze bilber. 

1 - İzmir Mst. l\lv. hariç birliklerin yukarıda cins ve miktarları 
~azılı beş kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle milna
knsaya konmuştur. 

2 - İhalesi 24-haziran-940 pazartesi günü saat 15 de kışlada izmir 
}eyazım amirliği satıu alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahm:n edilen tutarı (324) lira 90 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası (24) l'ra otuz yedi kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün l<:omisyonda görülebilir. 
6 - İstek! ler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika gös-

termek mecburiyetindedirler. • • 
'1 - Ek-iltrneyc iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
rnuvakkntalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatları. 9 13 17 22 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

Miktarı 

2400 kilo taze fasuly~ 
2400 kilo bathcan 

960 kilo taze bamya 
284~ kilo kırmızı domates 
240 kilo taze bUber 

1 - tzmir l\Ist. Mv. hariç birlikler:nin yu.karıda cins ve miktar
ları yazılı beş kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretryle mü
nakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 24-haziran-940 pazartesi günü saat 14,80 da kı~lada 
izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

8 - Tahmin ediJen tutarı (519) lira 25 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası 38 lira 95 kuru~tur. 
5 - Sartnamc i her gün komisyonda görülebilir. 
6 - t.ııtekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
'1 - Eksiltmeye jştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncli 

maddeJer'ndc ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalariyle birlikte ihale saat'nden evvel komisyona 
mü raca atlan. !> 13 17 22 

lzmir l(:vazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo 

2100 'l'aze fasulye 
2100 Taze batlıcan 
840 Taze bamya 

2460 kırmızı domates 
216 taze büber 

ı - fznı'r ::.\1 t. 1\Iv. hariç birliklerinin yukarıda cins ve miktarları 
~azılı beş kalem sebze ihtiyacı açı\c eksiltme suretiyle müna
kasaya konmuştur. 

2 - lnlesi 24-haziran.940 pazartesi günü saat on dörtte kıılada 
izmir levazım amirl;ği satın alma komisyonunda yapılacaktır 

8 - Tahmin edilen tutarı 391 lira 62 kuruştur. 
4 - Teminnt muYakkate akçası (29) lira 38 kuruştur. 
5 - Şartnnme"-i her gün komisyonda görülebilir. 
6 - 1 tekliler t!carct odasında ka; ıdlı olduklarına dair vesika gös

t ... rmek mecbur'yetindedırler. 
7 - Eksiltrn~ye iştirak cd€cekler 2490 sayılı kanunun 2 •. 3 üncü 

madde erinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
zmn ah.katalariyJe bil'likte ihale saatinden evvel komisyona mil 
racaatlan. 9 13 17 22 

1 

I 

(ANADOJ.U) 

l.unir levazım anrirliği r.atın almll kon.iayc.nundan: 
l\Iikt arı 

2160 !{iJo taze f asnh·a 
2160 .kilo taze batlıcan 

840 kilo bamya 
2214 kiJD kırmızı domates 

216 kilo taze Lüber 

1 fzmir Mst. M\·. hariç birliklerinin yukarıda cins ve miktarhm 
yazılı beş kalem sebze ihtiyacı açık eskiltme suretiyle müna
kasaya konmştur. 

2 - İhaiesi 2S-haziran-940 salı günü saat 16 da kışlada izmir leva-
zım amirliği ~atın alnın komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahm 'n edilen tutarı (438) lira 75 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate .. kçası (32) lira 91 kuruştur. 
5 Şartnamesi her giln komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika ~ös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Ek·iltmeye i~tırak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatlar1. 9 14 19 23 

İzmir levazını amirliği satın alma komiıyonundan: 
Miktarı 

6600 kilo taze fasulye 
6600 kilo batlıcan 

2640 kilo bamya 
6765 .kilo kırmızı domates 

600 kilo taze böber 

1 - İzmir ?ıist. Mv. hariç birliklerin yukarıda cins ve miktarları 
yazılı be~ kulem "-ebzt? ihtiyacı açık eksiltme suretiyle milna. 
kasaya konmu~tur. 

2 İhalesi 25-haziı·an-940 salı günü saat 14 de kışlada izmir leva-
z:m amirliği Qatm alm<ı komisyonunda yapılacaktır. 

3 - '!'rhm'n ~dilen tut:ırı (1371) lira 45 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçagı 102 lira 86 kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gün komi~yonda göriilebilir. 
6 - istekliler ticaret oda!\ında kayıdlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - F~kşiltmcyc iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde ve şartıwme inde yazılı vesikaları ve tenimat 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatları. !l 14 19 23 

iz.mir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı 

9600 kil<' T. fasulye 
9600 kilo T. bathcan 
3840 kilo T. bamya 
9840 kilo T. kırmızı domates 

960 kilo T. büber 

1 - f ırnir Mst. Mv. hııriç birliklerinin yukarıda cinsi ve miktarla
rı yazılı beş kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle mU
nakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 24-haziran-940 pazarte~i gOnO saat 15,80 da kışlada 
fzn:ir levazım Amirliği satm alma komisyonunda yaı>ılacak:tir. 

3 - Tahmin edilen rutarı (1809) lira 60 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası (135) lira 72 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görü lebilir. 
6 - İstekliler ticaret odnc:ındn kayıdh olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 Oncil 

nıaddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalariyle :)irlikte ihale ~aatinden evvel komisyona 
müracaatları. 9 13 17 22 

İzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
Miktarı 

33()0 kilo Taze fasulye 
3300 kilo batlı can 
3321 kilo kırmızı domates 
1320 kilo taze bamya 

288 kilo taze büber. 

1 - İzmir Mst. Mv. hariç hirlikH?rin yukarıda cins ve miktarlan 
yazılı beş kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle müna
kasnya konmu~tur. 

2 - 1halesi ~ö-haziran-!141) ı:nh günii saat 14,!lO da kışlada izmir 
levazım amirliği satın ı!lma komisyonun<la yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (fl98) lira elli beş kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası (52) lira 40 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak eclecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde ve ~aı·tnamesinde yazılı vesikalan ve teminat 
rnuvakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komiayoaa 
milracaatları. 9 14 19 23 

lzmir le•azım amirliği satın alma komia1onundarrı 
1 - On beş ton sade:;agı &lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12-6-

940 çarşamba ~Ur.ti saat 14 de Tophanede istanbul levazım &
mirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı (16500) lira ilk teminatı 24'15 liradır. 
İsteklilerin 'belli !laatte komisyona mUracaatlan. 

Gördes be!edigesinden: 
450 lira keşifli 30 hektarlık ham arazide Gördes kasabasınıa bari. 

tası kapalı zarf usuliyle münakasaya yazedilmiştir. 
İhale 22/6/940 saat 12 de belediye daire~inde yapılacaktır. Şarbıa. 

meler meccanen verilecektir. 28 1 5 9 1917 

lzmir Defterdarlığından: 
S828 numaralı kanunun 7 nci maddesinin B. fıkrası deliletiyle ~Om

rt1iıc tarife kanununun 446 ncı numarasına dahil olan lastik mensucatl:ı 
ıistiie batırılmış veya bir tarafına veyahut arasına lastik sürülmüş ve
yahut lastik yapıştırılmış veya arasına Jaı;tik konulmak suretiyle ele~
tikiyeti temin ettirlimiş menslırat jçin bu ilanın yapıldığı günü takip 
eden günden itibaren 48 saat zarfında ve bu müddete giren mesai saHt. 
leri içind<.' a 1akalıların beyannamelerini Alsancakta cumhuriyet bul
varır.da 190 numarada kain muamele VP istihlak vergileri şubesi ta-
hakkuk şefliiine vermeleri ilan olunur. 2144 

SPERCO VAPUR 
4CENTASI 
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AMER1CAN EKSPORT LlNF.S fNGw -~ E. MORANDI vn- NE V. y O R K tÇ1N 
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Hazir .. 
1940 tarj~inde bek. EK~CHANGE. vapun1 
lenmekte olup ertesi na dogru be.klenıyor. 

~nj AJ/( günü Pire, Triyeste. ----:-BUDAPE'ST 
K ~ Venedik limanlnrına D. T. R. T. 

rını·eket edecektir. B d t .• 
. u apes çın: ıı.rt 

CITT A I>I BARI motörli 18 Razı- !{ "'eo!=\A t" .. 5 hazirana do• 
1 

.-;hı._ n10 oru 
ran 1940 tar~'lıinde beklenmeKtc bPklen yor. 
o.lup İstanbul, Pire, l\opoli C'eno,·a S.7.FGED motorü 15 haziı·uııa d•l-
lım:ınlarına hareket edecektir. 

Not -- Bütün ba vapurlar Triyes· 
te ,.~,.a Ce::ıovadn ıimali ve cenııl>i 
Amt:rika limanlarına hareket eden 
ITALfA ANONiM seyri~fain ,irkc· 

ru bek leni) or. 

SERVİCE .MART1ME ROttMAIN
BUCAREST 

tinin ve Amerjka ve Hindiatam\ hare- Köstencc ve Galas için: 
ket eden LOY.D TRIYESTlNO ruıo-
nim acyriaefain ıirketi vapurlarına 
tesadüf ederler. 

Not: Gerek navlun •e gel'ekSt'J lut• 

relcet tarihleri hakkmcla acentemiz 
hiçbir meauliyet kabul etmez. 

TELEFON No. 2004-2005 .................... 
O!ivi~r ve f :irek 1 :J 

LiM!TED 
VAPUR ACENT ASI 

AtlUrk caddeai Rees binaıı 

01TUZ vapuru 20 hazirana dttr' 
bekleniyor. ulİ' 

Vapurlann fefm 'Ye tariblerl 
tında hiç hl% taahhtıd aıınnı•S. 

'l'ELEF"Oh ı 2<YJ7 - 2ooa 

JJUK10R 

BEI-IÇET UZ 
~ocuk flastalıkları 

Tel. 2443 Mütehassısı dat 
Londra ve Liverpol halları için Hastalannı 11,30 daP Dir• ki 

111 Piyaanın ihtiyacına göre npur· HPyler ıokağındw Ahenk •atbl 
!arımız ıef.,r yapacakta!'dır. y:ı.rmda kabul eder. ........................ __________________ _ 
D. Deniı yolları işletme umuın 
müdüı lüğünden: 

Muhammen bedeli 25700 !im olan muhtelif ebadda 500 metre ınt
kabı çıralı hatıl 40 metre mikabı !Umbalı kereJte ı 7 haziran 940 pıızat 
tesi günü saat 15 te umum müdürlük alım satım komisyonunda kapalı 
zarf usulu ile satın alınacaktır. 

Bu işe giı mek istiyenlerin 1927 lira 50 kuru hık muvakkat temin•"' 
lariyle kanunun tayin ettiği vcsaikle birlikte ek iltme günü muayye• 
saattan bir saat evveline kadar mühürlü kapalı zarflarını makbuz 111 .. 
kabilinde komisyon reisliğine tevdi etmeleri lfızımdır. 

Bu işe aid şartname komisyondan parasız olarak verilmektedir. 
İşbu ilan 10 haziranda yapılacağı ilUn olunan münakasa ilanının Y',!: 

rine kaim olup onu iptal eder. 29 4 9 14 4369/19jt• 

/stanbul beledx·yesin den: 
Filorya plajları yeni yapılan gazino ve müştemilatı da dahil olclUI' 

halde iki sene müddetle kiraya verilmek üzere kapalı zarf usulü ile ,,. 
tırmaya konulmuştur. . rt 

Senelik kira muhammeni 23000 ırra ve ilk teminatı 3450 liradır. Ş. 
name ll5 kuruş mukabilinde ~~iye emlilk müdürlüğünden a1J99' 
caktır. 

İhale 20-VI-940 perşembe gQnil saat 16 te daimt encümende yapıl8-
caktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 940 yılına ait ticaret 
od.ası vesikaları ve şartnamesi mu~ibince ibrazı lllzım gelen diğer \'~ 
saıkle 2490 numaralı kanunun tarıfatı çevresinde hazırhyacakları te 
Jif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene verıllr 
leri lazımdır. 5 9 1!3 17 4623-2076 .-

- Devlet limanları işletme U. M. 
lzmir şubesi müdürlüğünden: 

1 - 1940 yılı temmuz ayının birinci gününden 1941 yılı mayıs ayt~: 
son &"ününe kadar İzmir limanına gelecek vapurlarla 30 rüsum tonıl 
tosundan fazla motörlerin ve devlet denizyolları işletmesine aid yapur
ların yükleme, boşaltma ve aktarma işleriyle Çamaltında tuz yükleırıe 
işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konulmuştur. 

1 2 - İş şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bede 
(175 bin Iir'4) yüz yetmiş beş bin lira, muvakkat teminat, (10 bin lir•) 
on bin liradır. 

3 - Şartname devlet limanları işletme umum müdiirlüğü İzmir şube
si müdürlüğünden (dört yüz otuz sekiz kuruş) mukabilinde alınır. t 

4 - Eksiltme 26 haziran 1940 çarşamba günü saat 11 de deYle 
limanları işletme umum müdürlüğü izmir şubesinde yapılacaktır. Tek" 
lif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak mezkur gün saat 10 da •e
rilmiş bulunacaktır. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikalan ve teminatı ile birlikte eksntıne 
saatinde hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 10 d• 
gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. Postada 
vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul etmez. 

9 13 16 19 2132 
... ..... ... .. .... 

wımr 

FiiiRi 
Metkine Tamir hanesi 

l§i fOnünde teslim etmeği prensip edinen ve btJ• 
nunla iftihar eden bır müessesedir 

KMta•• puan demlrcilu 17 - 19 T~lefon: 1991 

ALSANCAK 
lata 7en• K a.,.ıımnda Yeni Açıl .. 

EGE 
Hususi HastahanetJi 
Sahibi: DOKTOR OPFJR4TÔR 

ADİL BiR 
Her 11ıbeye ait Jmsl-0.lar kabul ve mil
teha.~.<ııslcırı taraftrıd<w iC:da vi edilir. 

Müessesede her zaman 


